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Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler 
sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar 
riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem 
yapmaya karar vermeden önce, piyasada 
karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali 
durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak 
karar vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 
25’ inci maddesinde öngörüldüğü üzere 
“Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildi-
rim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları 
anlamanız gerekmektedir. 
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UYARI

7.  İşlemlerinize başlamadan önce, İntegral’den 
yükümlü olacağınız bütün komisyon ve 
diğer muamele ücretleri konusunda teyit 
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size 
nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Kaldıraçlı işlemleri sonucunda müşteri kâr 
ettiğinde İntegral zarar edecek veya 
müşteri zarar ettiğinde İntegral kâra 
geçecektir.Bu durum İntegral ile çıkar 
çatışmasına neden olabilir.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk 
bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak 
mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamakta olup, sermaye piyasası 
araçlarının alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 

riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir 
şekilde araştırma yapmalısınız. 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların 
uygulanması sırasında İntegral’in 
kusuru veya ihmali nedeniyle 
doğabilecek zararlarımı talep ve dava 
haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu bu " Yatırım Hizmet ve 
Faaliyetleri Genel Risk Bildirim 
Formu"nu imzaladığımı ve bundan 
sonra Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun  bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim.  

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı 
düşündüğünüz kuruluşun yapmak iste-
diğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin 
yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. 
Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili 

olan banka ve sermaye piyasası aracı 
kurumlarını www.spk.gov.tr veya 
www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrene-
bilirsiniz. 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

RİSK BİLDİRİMİ
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile imzalanacak “Aracılık Çerçeve 
Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, 
aşağıdaki hususları anlamanız çok 
önemlidir. 

1. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile imzalanacak “Aracılık 
Çerçeve Sözleşme”de belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları 
anlamanız çok önemlidir. 

 
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda 

risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 
hareketleri sonucunda  İntegral’e 
yatırdığınız paranın tümünü 
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız 
yapacağınız işlemin türüne göre 
yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

 
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi 

işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, 
düşük özkaynakla işlem yapmanın 
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe 
de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç 
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar 

sağlayabileceği gibi zararlara da yol 
açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

4. İntegral’in piyasalarda yapacağınız 
    işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler 

ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve 
doğrulanmaya muhtaç olabileceği 
tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
ilişkin olarak İntegral’in yetkili personelince 
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden 
kişiye farklılık arz edebileceği ve bu 
analizlerde yapılan öngörülerin kesin 
olarak gerçekleşmeme olasılığının 
bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

6. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
ilişkin olarak İntegral’in yetkili personelince 
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden 
kişiye farklılık arz edebileceği ve bu anali-
zlerde yapılan öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır. 
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7.  İşlemlerinize başlamadan önce, İntegral’den 
yükümlü olacağınız bütün komisyon ve 
diğer muamele ücretleri konusunda teyit 
almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade 
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size 
nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler 
içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Kaldıraçlı işlemleri sonucunda müşteri kâr 
ettiğinde İntegral zarar edecek veya 
müşteri zarar ettiğinde İntegral kâra 
geçecektir.Bu durum İntegral ile çıkar 
çatışmasına neden olabilir.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk 
bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak 
mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamakta olup, sermaye piyasası 
araçlarının alım satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 

riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir 
şekilde araştırma yapmalısınız. 

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların 
uygulanması sırasında İntegral’in 
kusuru veya ihmali nedeniyle 
doğabilecek zararlarımı talep ve dava 
haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu bu " Yatırım Hizmet ve 
Faaliyetleri Genel Risk Bildirim 
Formu"nu imzaladığımı ve bundan 
sonra Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun  bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim.  

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile imzalanacak “Aracılık Çerçeve 
Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, 
aşağıdaki hususları anlamanız çok 
önemlidir. 

1. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile imzalanacak “Aracılık 
Çerçeve Sözleşme”de belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları 
anlamanız çok önemlidir. 

 
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda 

risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat 
hareketleri sonucunda  İntegral’e 
yatırdığınız paranın tümünü 
kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız 
yapacağınız işlemin türüne göre 
yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

 
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi 

işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, 
düşük özkaynakla işlem yapmanın 
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe 
de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç 
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar 

sağlayabileceği gibi zararlara da yol 
açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

4. İntegral’in piyasalarda yapacağınız 
    işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler 

ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve 
doğrulanmaya muhtaç olabileceği 
tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
ilişkin olarak İntegral’in yetkili personelince 
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden 
kişiye farklılık arz edebileceği ve bu 
analizlerde yapılan öngörülerin kesin 
olarak gerçekleşmeme olasılığının 
bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

6. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
ilişkin olarak İntegral’in yetkili personelince 
yapılacak teknik ve temel analizin kişiden 
kişiye farklılık arz edebileceği ve bu anali-
zlerde yapılan öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır. 

Tarih:  ........... / ........... / ....................
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İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı 
düşündüğünüz kuruluşun bu hizmeti 
vermeye yetkili olup olmadığını kontrol 

ediniz.Yetkili yatırım kuruluşlarını 
www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web 
sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım 
işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz 
gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.Bu neden-
le Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasasında işlem yapmaya karar vermeden 
önce,piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri 
anlamanız,mali durumunuzu ve kısıtlarınızı 
dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla,III-39.1 sayılı ‘’Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’’in 
25’inci maddesi çerçevesinde Yatırım Hizmet 

ve Faaliyetleri genel risk bildirimine ek olan 
işbu ‘’Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’’ nda 
yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerek-
mektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının 
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 
25’ inci maddesinde öngörüldüğü üzere 
“Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildi-
rim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları 
anlamanız gerekmektedir. 
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ÖNEMLİ AÇIKLAMA

UYARI

RİSK BİLDİRİMİ

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin 
olarak imzalanacak ‘’Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’’nde 
ve ‘’Genel Risk Bildirim Formu’’nda belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları 
anlamanız çok önemlidir.

1.  İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve 
bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için 
Sermaye Piyasası Kurulu,Borsa ve Takas 
Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her 
türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

 
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere 

tabidir.Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda İntegral’e yatırdığınız 
teminatın tümünü kaybedebileceğiniz 

gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi 
aşabilecektir.

3.  Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe 
çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç 
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar 
sağlayabileceği gibi, zararlara da yol 
açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.

4.  Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası (VİOP), çeşitli dayanak varlıklar 
üzerine düzenlenmiş olan ‘’vadeli işlem 
sözleşmeleri’’ ve ‘’opsiyon sözleşmel-
eri’nin alınıp satıldığı ikincil piyasadır 

5.   Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda pozisyon almak üzere İntegral 
nezdinde açtıracağınız ve teminat 
yatıracağınız hesabınızdan piyasada 

(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem  ve  Opsiyon Piyasası  nezdindeki işlemlere ilişkindir)
alım-satım işleminde bulunacağınız her 
vadeli işlem (futures) sözleşmesi için SPAN 
parametresine göre belirlenen ‘’bulunması 
gereken teminat’’ tutarının yatırılması 
gerekmektedir.

6. İntegral tarafından yapılacak teminat 
tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi 
takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan 
pozisyonun piyasa değerinden, özen 
borcu çerçevesinde zararına da olsa  
kapatılmasına razı olunması 
gerekmektedir.

7.  Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer 
alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade 
bitim tarihlerini belirlemeye veya 
belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini 
değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye  
etmeye yetkilidir.

8. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, 
opsiyonu kullanmadığınız takdirde 
riskiniz, opsiyon primi ve buna ek olarak 
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer 
masraflar (borsa payı, takas saklama 
ücreti ve bunların yasal vergileri) ile 
sınırlamanız mümkündür.

9.  Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters 
bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla  
elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek 
sınırsız potansiyel kayıp riskini 
üstlenirsiniz.Opsiyonu yerine getirmeniz 
istendiğinde bunun üzerinde herhangi 
bir kontrol yoktur. Dolayısıyla, sadece 
yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler 
opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

10.Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve 
kendinizi bir taahhüt altına sokmadan 
önce, opsiyon sözleşmesinin yatırım 
ihtiyaçlarınıza uygunluğundan ve bu 
sözleşmelere taraf olmanın içerdiği 
riskler hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmalısınız.

11.Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça 
düşük olduğu, maksimum fiyat 
hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, 
işlem yapmayı düşündüğünüz 
sözleşmede piyasa yapıcılığı mevcut ise; 
piyasa yapıcılarının en geniş banttan 
kotasyon verdikleri piyasa şartlarında 
dahi, riski sınırlama imkanı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de 
dahil olmak üzere İntegral vasıtasıyla 
piyasaya iletilmesini istediğiniz emirlerin 
gerçekleşmeme ihtimali dikkate 
almalısınız.

12.Vadeli işlem sözleşmesinde ‘’spread’’  
(fark veya yayılma) pozisyonu almak 
normal şartlarda daha az risklidir.Ancak 
olağanüstü piyasa şartlarında yayılma 
pozisyonu vadeli işlemler piyasasında 
doğrudan uzun veya kısa pozisyon 
almaktan her zaman daha az riskli 
olmayabilir.

13.Borsa tarafından, hesap ve firma bazında 
belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı 
takdirde pozisyonunuzu kapatmak 
dışında vereceğiniz emirler piyasada 
gerçekleşmeyecektir.

14.Piyasadaki fiyat hareketleri, almış 
olduğunuz pozisyon aleyhine 
geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından 
“riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda Borsaya pasif emir girişi 
yapılamayabilecektir. 

15.İntegral’in  türev piyasalarda yapacağınız 
işlemlere ilişkin olarak tarafınıza 
aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya 
muhtaç olabileceği tarafınıza dikkate 
alınmalıdır.

16.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 
alım satımına ilişkin olarak  İntegral’in  
yetkili personelince yapılacak teknik ve 

temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan 
öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır.

17.Yabancı para cinsinden menkul 
kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek 
olarak kur riskinin olduğunu, kur 
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası 
bazında değer kaybı olabileceği, 
devletlerin yabancı sermaye ve döviz 
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya 
yeni vergiler getirebileceği, alım-satım 
işlemlerinin zamanında gerçekleşme- 
yebileceği bilinmelidir. 

 
18. VİOP’da gerçekleşen işlemlerin piyasa 

riski ve teminat yönetimi Takasbank 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Pozisyonları güncellenen hesaplar için 
son açık pozisyon ve Takasbank 
tarafından belirlenen son parametre 
dosyası verileri kullanılarak ‘’ bulunması 
gereken teminat’’ tutarı  
hesaplanmaktadır. Takasbank tarafından 
bulundurulması gereken teminat 
tutarının belirli bir oranı olan sürdürme 
teminatı tutarı hesaplanarak 
yatırımcıların teminat durumları ile 
risklilik yapıları takip edilmekte ve işlem 
teminatlarının piyasada gerçekleştirilen 
işlemler, teminat değerlerinde 
gerçekleşen değişiklikler, teminat 
kompozisyonunun değişmesi veya diğer 
nedenlerle Takasbank tarafından 
belirlenen tutarın altına düşmesi 
durumunda, Takasbank tarafından 
İntegral’e elektronik ortamda, İntegral 
tarafından ise yatırımcıya Türev Araçların 
Alım Satımına Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesinde belirlenen esaslar 
çerçevesinde teminat tamamlama 
çağrısı yapılmaktadır.

19.VİOP’da işlem gören sözleşmeler 
standart sözleşmeler olup Borsa 
tarafından düzenlenmektedir. VİOP’da 

işlem gören bazı sözleşmelerde piyasa 
yapıcısı bulunmaktadır. 
www.borsaistanbul.com adresinden 
piyasa yapıcısı bulunan sözleşmelere 
ulaşabilirsiniz.

20.VİOP’da farklı dayanak varlıklarında ve 
farklı vadelerde sözleşmeler işlem 
görmektedir. Dayanak varlığın türüne ve 
sözleşmenin vade sonuna kalan gün 
sayısına göre değişiklik gösteren likidite 
riski bulunmaktadır. Piyasalarda 
meydana gelen dalgalanmalardan dolayı 
yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar 
kârla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa 
riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.

21.Türev araçlar ve opsiyon işlemlerinde 
karşı taraf riski bulunmaktadır. Ancak 
VİOP işlemlerinde Takasbank A.Ş. 
‘’merkezi karşı taraf’’tır. Merkezi Karşı 
Taraf Hizmeti, Takasbank’ın alıcıya karşı 
satıcı, satıcıya karşı alıcı konumuna 
geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda 
gerçekleştirilen işlemlerin takasının 
tamamlanmasını, teminat, garanti fonu 
ve tahsis edeceği sermayesi ile garanti 
ettiği hizmettir.

22.Yükümlü olacağınız bütün masraf, 
maliyet ve komisyonlar 
http://www.integralyatirim.com.tr 
internet sitemizde yer alan ‘’ Türev 
Araçlar Hizmetleri Asgari Unsurları ve 
Riskleri’’ bölümünde yer almaktadır.

   İşbu türev araçlar risk bildirim formu, 
yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta 
olup, vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinin alım-satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir 
şeklide araştırma yapmalısınız.

 Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların 
uygulanması sırasında  İntegral’in 
kusuru veya ihmali nedeniyle 
doğabilecek zararlarımı talep ve dava 

haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu bu " Türev Araçlar Risk 
Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve 
bundan sonra Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun  bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim. 
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İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin 
olarak imzalanacak ‘’Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’’nde 
ve ‘’Genel Risk Bildirim Formu’’nda belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları 
anlamanız çok önemlidir.

1.  İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve 
bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için 
Sermaye Piyasası Kurulu,Borsa ve Takas 
Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her 
türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

 
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere 

tabidir.Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda İntegral’e yatırdığınız 
teminatın tümünü kaybedebileceğiniz 

gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi 
aşabilecektir.

3.  Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe 
çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç 
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar 
sağlayabileceği gibi, zararlara da yol 
açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.

4.  Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası (VİOP), çeşitli dayanak varlıklar 
üzerine düzenlenmiş olan ‘’vadeli işlem 
sözleşmeleri’’ ve ‘’opsiyon sözleşmel-
eri’nin alınıp satıldığı ikincil piyasadır 

5.   Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda pozisyon almak üzere İntegral 
nezdinde açtıracağınız ve teminat 
yatıracağınız hesabınızdan piyasada 

alım-satım işleminde bulunacağınız her 
vadeli işlem (futures) sözleşmesi için SPAN 
parametresine göre belirlenen ‘’bulunması 
gereken teminat’’ tutarının yatırılması 
gerekmektedir.

6. İntegral tarafından yapılacak teminat 
tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi 
takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan 
pozisyonun piyasa değerinden, özen 
borcu çerçevesinde zararına da olsa  
kapatılmasına razı olunması 
gerekmektedir.

7.  Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer 
alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade 
bitim tarihlerini belirlemeye veya 
belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini 
değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye  
etmeye yetkilidir.

8. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, 
opsiyonu kullanmadığınız takdirde 
riskiniz, opsiyon primi ve buna ek olarak 
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer 
masraflar (borsa payı, takas saklama 
ücreti ve bunların yasal vergileri) ile 
sınırlamanız mümkündür.

9.  Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters 
bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla  
elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek 
sınırsız potansiyel kayıp riskini 
üstlenirsiniz.Opsiyonu yerine getirmeniz 
istendiğinde bunun üzerinde herhangi 
bir kontrol yoktur. Dolayısıyla, sadece 
yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler 
opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

10.Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve 
kendinizi bir taahhüt altına sokmadan 
önce, opsiyon sözleşmesinin yatırım 
ihtiyaçlarınıza uygunluğundan ve bu 
sözleşmelere taraf olmanın içerdiği 
riskler hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmalısınız.

11.Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça 
düşük olduğu, maksimum fiyat 
hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, 
işlem yapmayı düşündüğünüz 
sözleşmede piyasa yapıcılığı mevcut ise; 
piyasa yapıcılarının en geniş banttan 
kotasyon verdikleri piyasa şartlarında 
dahi, riski sınırlama imkanı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de 
dahil olmak üzere İntegral vasıtasıyla 
piyasaya iletilmesini istediğiniz emirlerin 
gerçekleşmeme ihtimali dikkate 
almalısınız.

12.Vadeli işlem sözleşmesinde ‘’spread’’  
(fark veya yayılma) pozisyonu almak 
normal şartlarda daha az risklidir.Ancak 
olağanüstü piyasa şartlarında yayılma 
pozisyonu vadeli işlemler piyasasında 
doğrudan uzun veya kısa pozisyon 
almaktan her zaman daha az riskli 
olmayabilir.

13.Borsa tarafından, hesap ve firma bazında 
belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı 
takdirde pozisyonunuzu kapatmak 
dışında vereceğiniz emirler piyasada 
gerçekleşmeyecektir.

14.Piyasadaki fiyat hareketleri, almış 
olduğunuz pozisyon aleyhine 
geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından 
“riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda Borsaya pasif emir girişi 
yapılamayabilecektir. 

15.İntegral’in  türev piyasalarda yapacağınız 
işlemlere ilişkin olarak tarafınıza 
aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya 
muhtaç olabileceği tarafınıza dikkate 
alınmalıdır.

16.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 
alım satımına ilişkin olarak  İntegral’in  
yetkili personelince yapılacak teknik ve 

temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan 
öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır.

17.Yabancı para cinsinden menkul 
kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek 
olarak kur riskinin olduğunu, kur 
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası 
bazında değer kaybı olabileceği, 
devletlerin yabancı sermaye ve döviz 
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya 
yeni vergiler getirebileceği, alım-satım 
işlemlerinin zamanında gerçekleşme- 
yebileceği bilinmelidir. 

 
18. VİOP’da gerçekleşen işlemlerin piyasa 

riski ve teminat yönetimi Takasbank 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Pozisyonları güncellenen hesaplar için 
son açık pozisyon ve Takasbank 
tarafından belirlenen son parametre 
dosyası verileri kullanılarak ‘’ bulunması 
gereken teminat’’ tutarı  
hesaplanmaktadır. Takasbank tarafından 
bulundurulması gereken teminat 
tutarının belirli bir oranı olan sürdürme 
teminatı tutarı hesaplanarak 
yatırımcıların teminat durumları ile 
risklilik yapıları takip edilmekte ve işlem 
teminatlarının piyasada gerçekleştirilen 
işlemler, teminat değerlerinde 
gerçekleşen değişiklikler, teminat 
kompozisyonunun değişmesi veya diğer 
nedenlerle Takasbank tarafından 
belirlenen tutarın altına düşmesi 
durumunda, Takasbank tarafından 
İntegral’e elektronik ortamda, İntegral 
tarafından ise yatırımcıya Türev Araçların 
Alım Satımına Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesinde belirlenen esaslar 
çerçevesinde teminat tamamlama 
çağrısı yapılmaktadır.

19.VİOP’da işlem gören sözleşmeler 
standart sözleşmeler olup Borsa 
tarafından düzenlenmektedir. VİOP’da 

işlem gören bazı sözleşmelerde piyasa 
yapıcısı bulunmaktadır. 
www.borsaistanbul.com adresinden 
piyasa yapıcısı bulunan sözleşmelere 
ulaşabilirsiniz.

20.VİOP’da farklı dayanak varlıklarında ve 
farklı vadelerde sözleşmeler işlem 
görmektedir. Dayanak varlığın türüne ve 
sözleşmenin vade sonuna kalan gün 
sayısına göre değişiklik gösteren likidite 
riski bulunmaktadır. Piyasalarda 
meydana gelen dalgalanmalardan dolayı 
yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar 
kârla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa 
riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.

21.Türev araçlar ve opsiyon işlemlerinde 
karşı taraf riski bulunmaktadır. Ancak 
VİOP işlemlerinde Takasbank A.Ş. 
‘’merkezi karşı taraf’’tır. Merkezi Karşı 
Taraf Hizmeti, Takasbank’ın alıcıya karşı 
satıcı, satıcıya karşı alıcı konumuna 
geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda 
gerçekleştirilen işlemlerin takasının 
tamamlanmasını, teminat, garanti fonu 
ve tahsis edeceği sermayesi ile garanti 
ettiği hizmettir.

22.Yükümlü olacağınız bütün masraf, 
maliyet ve komisyonlar 
http://www.integralyatirim.com.tr 
internet sitemizde yer alan ‘’ Türev 
Araçlar Hizmetleri Asgari Unsurları ve 
Riskleri’’ bölümünde yer almaktadır.

   İşbu türev araçlar risk bildirim formu, 
yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta 
olup, vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinin alım-satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir 
şeklide araştırma yapmalısınız.

 Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların 
uygulanması sırasında  İntegral’in 
kusuru veya ihmali nedeniyle 
doğabilecek zararlarımı talep ve dava 

haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu bu " Türev Araçlar Risk 
Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve 
bundan sonra Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun  bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim. 
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YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin 
olarak imzalanacak ‘’Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’’nde 
ve ‘’Genel Risk Bildirim Formu’’nda belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları 
anlamanız çok önemlidir.

1.  İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve 
bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için 
Sermaye Piyasası Kurulu,Borsa ve Takas 
Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her 
türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

 
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere 

tabidir.Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda İntegral’e yatırdığınız 
teminatın tümünü kaybedebileceğiniz 

gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi 
aşabilecektir.

3.  Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe 
çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç 
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar 
sağlayabileceği gibi, zararlara da yol 
açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.

4.  Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası (VİOP), çeşitli dayanak varlıklar 
üzerine düzenlenmiş olan ‘’vadeli işlem 
sözleşmeleri’’ ve ‘’opsiyon sözleşmel-
eri’nin alınıp satıldığı ikincil piyasadır 

5.   Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda pozisyon almak üzere İntegral 
nezdinde açtıracağınız ve teminat 
yatıracağınız hesabınızdan piyasada 

alım-satım işleminde bulunacağınız her 
vadeli işlem (futures) sözleşmesi için SPAN 
parametresine göre belirlenen ‘’bulunması 
gereken teminat’’ tutarının yatırılması 
gerekmektedir.

6. İntegral tarafından yapılacak teminat 
tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi 
takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan 
pozisyonun piyasa değerinden, özen 
borcu çerçevesinde zararına da olsa  
kapatılmasına razı olunması 
gerekmektedir.

7.  Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer 
alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade 
bitim tarihlerini belirlemeye veya 
belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini 
değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye  
etmeye yetkilidir.

8. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, 
opsiyonu kullanmadığınız takdirde 
riskiniz, opsiyon primi ve buna ek olarak 
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer 
masraflar (borsa payı, takas saklama 
ücreti ve bunların yasal vergileri) ile 
sınırlamanız mümkündür.

9.  Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters 
bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla  
elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek 
sınırsız potansiyel kayıp riskini 
üstlenirsiniz.Opsiyonu yerine getirmeniz 
istendiğinde bunun üzerinde herhangi 
bir kontrol yoktur. Dolayısıyla, sadece 
yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler 
opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

10.Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve 
kendinizi bir taahhüt altına sokmadan 
önce, opsiyon sözleşmesinin yatırım 
ihtiyaçlarınıza uygunluğundan ve bu 
sözleşmelere taraf olmanın içerdiği 
riskler hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmalısınız.

11.Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça 
düşük olduğu, maksimum fiyat 
hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, 
işlem yapmayı düşündüğünüz 
sözleşmede piyasa yapıcılığı mevcut ise; 
piyasa yapıcılarının en geniş banttan 
kotasyon verdikleri piyasa şartlarında 
dahi, riski sınırlama imkanı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de 
dahil olmak üzere İntegral vasıtasıyla 
piyasaya iletilmesini istediğiniz emirlerin 
gerçekleşmeme ihtimali dikkate 
almalısınız.

12.Vadeli işlem sözleşmesinde ‘’spread’’  
(fark veya yayılma) pozisyonu almak 
normal şartlarda daha az risklidir.Ancak 
olağanüstü piyasa şartlarında yayılma 
pozisyonu vadeli işlemler piyasasında 
doğrudan uzun veya kısa pozisyon 
almaktan her zaman daha az riskli 
olmayabilir.

13.Borsa tarafından, hesap ve firma bazında 
belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı 
takdirde pozisyonunuzu kapatmak 
dışında vereceğiniz emirler piyasada 
gerçekleşmeyecektir.

14.Piyasadaki fiyat hareketleri, almış 
olduğunuz pozisyon aleyhine 
geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından 
“riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda Borsaya pasif emir girişi 
yapılamayabilecektir. 

15.İntegral’in  türev piyasalarda yapacağınız 
işlemlere ilişkin olarak tarafınıza 
aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya 
muhtaç olabileceği tarafınıza dikkate 
alınmalıdır.

16.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 
alım satımına ilişkin olarak  İntegral’in  
yetkili personelince yapılacak teknik ve 

temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan 
öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır.

17.Yabancı para cinsinden menkul 
kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek 
olarak kur riskinin olduğunu, kur 
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası 
bazında değer kaybı olabileceği, 
devletlerin yabancı sermaye ve döviz 
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya 
yeni vergiler getirebileceği, alım-satım 
işlemlerinin zamanında gerçekleşme- 
yebileceği bilinmelidir. 

 
18. VİOP’da gerçekleşen işlemlerin piyasa 

riski ve teminat yönetimi Takasbank 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Pozisyonları güncellenen hesaplar için 
son açık pozisyon ve Takasbank 
tarafından belirlenen son parametre 
dosyası verileri kullanılarak ‘’ bulunması 
gereken teminat’’ tutarı  
hesaplanmaktadır. Takasbank tarafından 
bulundurulması gereken teminat 
tutarının belirli bir oranı olan sürdürme 
teminatı tutarı hesaplanarak 
yatırımcıların teminat durumları ile 
risklilik yapıları takip edilmekte ve işlem 
teminatlarının piyasada gerçekleştirilen 
işlemler, teminat değerlerinde 
gerçekleşen değişiklikler, teminat 
kompozisyonunun değişmesi veya diğer 
nedenlerle Takasbank tarafından 
belirlenen tutarın altına düşmesi 
durumunda, Takasbank tarafından 
İntegral’e elektronik ortamda, İntegral 
tarafından ise yatırımcıya Türev Araçların 
Alım Satımına Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesinde belirlenen esaslar 
çerçevesinde teminat tamamlama 
çağrısı yapılmaktadır.

19.VİOP’da işlem gören sözleşmeler 
standart sözleşmeler olup Borsa 
tarafından düzenlenmektedir. VİOP’da 

işlem gören bazı sözleşmelerde piyasa 
yapıcısı bulunmaktadır. 
www.borsaistanbul.com adresinden 
piyasa yapıcısı bulunan sözleşmelere 
ulaşabilirsiniz.

20.VİOP’da farklı dayanak varlıklarında ve 
farklı vadelerde sözleşmeler işlem 
görmektedir. Dayanak varlığın türüne ve 
sözleşmenin vade sonuna kalan gün 
sayısına göre değişiklik gösteren likidite 
riski bulunmaktadır. Piyasalarda 
meydana gelen dalgalanmalardan dolayı 
yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar 
kârla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa 
riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.

21.Türev araçlar ve opsiyon işlemlerinde 
karşı taraf riski bulunmaktadır. Ancak 
VİOP işlemlerinde Takasbank A.Ş. 
‘’merkezi karşı taraf’’tır. Merkezi Karşı 
Taraf Hizmeti, Takasbank’ın alıcıya karşı 
satıcı, satıcıya karşı alıcı konumuna 
geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda 
gerçekleştirilen işlemlerin takasının 
tamamlanmasını, teminat, garanti fonu 
ve tahsis edeceği sermayesi ile garanti 
ettiği hizmettir.

22.Yükümlü olacağınız bütün masraf, 
maliyet ve komisyonlar 
http://www.integralyatirim.com.tr 
internet sitemizde yer alan ‘’ Türev 
Araçlar Hizmetleri Asgari Unsurları ve 
Riskleri’’ bölümünde yer almaktadır.

   İşbu türev araçlar risk bildirim formu, 
yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta 
olup, vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinin alım-satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir 
şeklide araştırma yapmalısınız.

 Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların 
uygulanması sırasında  İntegral’in 
kusuru veya ihmali nedeniyle 
doğabilecek zararlarımı talep ve dava 

haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu bu " Türev Araçlar Risk 
Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve 
bundan sonra Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun  bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim. 



İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
(İntegral) ile vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin 
olarak imzalanacak ‘’Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’’nde 
ve ‘’Genel Risk Bildirim Formu’’nda belirtilen 
hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları 
anlamanız çok önemlidir.

1.  İntegral nezdinde açtıracağınız hesap ve 
bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için 
Sermaye Piyasası Kurulu,Borsa ve Takas 
Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her 
türlü mevzuat ve benzeri tüm idari 
düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

 
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere 

tabidir.Piyasada oluşacak fiyat hareketleri 
sonucunda İntegral’e yatırdığınız 
teminatın tümünü kaybedebileceğiniz 

gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi 
aşabilecektir.

3.  Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 
işlem yapmanın piyasada lehe 
çalışabileceği gibi aleyhe de 
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç 
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar 
sağlayabileceği gibi, zararlara da yol 
açabileceği ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır.

4.  Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası (VİOP), çeşitli dayanak varlıklar 
üzerine düzenlenmiş olan ‘’vadeli işlem 
sözleşmeleri’’ ve ‘’opsiyon sözleşmel-
eri’nin alınıp satıldığı ikincil piyasadır 

5.   Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nda pozisyon almak üzere İntegral 
nezdinde açtıracağınız ve teminat 
yatıracağınız hesabınızdan piyasada 

alım-satım işleminde bulunacağınız her 
vadeli işlem (futures) sözleşmesi için SPAN 
parametresine göre belirlenen ‘’bulunması 
gereken teminat’’ tutarının yatırılması 
gerekmektedir.

6. İntegral tarafından yapılacak teminat 
tamamlama çağrılarını istenen süre 
içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi 
takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan 
pozisyonun piyasa değerinden, özen 
borcu çerçevesinde zararına da olsa  
kapatılmasına razı olunması 
gerekmektedir.

7.  Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer 
alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade 
bitim tarihlerini belirlemeye veya 
belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini 
değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye  
etmeye yetkilidir.

8. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, 
opsiyonu kullanmadığınız takdirde 
riskiniz, opsiyon primi ve buna ek olarak 
ödeyeceğiniz komisyon ve diğer 
masraflar (borsa payı, takas saklama 
ücreti ve bunların yasal vergileri) ile 
sınırlamanız mümkündür.

9.  Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters 
bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla  
elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek 
sınırsız potansiyel kayıp riskini 
üstlenirsiniz.Opsiyonu yerine getirmeniz 
istendiğinde bunun üzerinde herhangi 
bir kontrol yoktur. Dolayısıyla, sadece 
yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler 
opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

10.Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve 
kendinizi bir taahhüt altına sokmadan 
önce, opsiyon sözleşmesinin yatırım 
ihtiyaçlarınıza uygunluğundan ve bu 
sözleşmelere taraf olmanın içerdiği 
riskler hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmalısınız.

11.Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça 
düşük olduğu, maksimum fiyat 
hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, 
işlem yapmayı düşündüğünüz 
sözleşmede piyasa yapıcılığı mevcut ise; 
piyasa yapıcılarının en geniş banttan 
kotasyon verdikleri piyasa şartlarında 
dahi, riski sınırlama imkanı veren “şarta 
bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de 
dahil olmak üzere İntegral vasıtasıyla 
piyasaya iletilmesini istediğiniz emirlerin 
gerçekleşmeme ihtimali dikkate 
almalısınız.

12.Vadeli işlem sözleşmesinde ‘’spread’’  
(fark veya yayılma) pozisyonu almak 
normal şartlarda daha az risklidir.Ancak 
olağanüstü piyasa şartlarında yayılma 
pozisyonu vadeli işlemler piyasasında 
doğrudan uzun veya kısa pozisyon 
almaktan her zaman daha az riskli 
olmayabilir.

13.Borsa tarafından, hesap ve firma bazında 
belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı 
takdirde pozisyonunuzu kapatmak 
dışında vereceğiniz emirler piyasada 
gerçekleşmeyecektir.

14.Piyasadaki fiyat hareketleri, almış 
olduğunuz pozisyon aleyhine 
geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından 
“riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu 
durumda Borsaya pasif emir girişi 
yapılamayabilecektir. 

15.İntegral’in  türev piyasalarda yapacağınız 
işlemlere ilişkin olarak tarafınıza 
aktaracağı bilgiler ve yapacağı 
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya 
muhtaç olabileceği tarafınıza dikkate 
alınmalıdır.

16.Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 
alım satımına ilişkin olarak  İntegral’in  
yetkili personelince yapılacak teknik ve 
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temel analizin kişiden kişiye farklılık arz 
edebileceği ve bu analizlerde yapılan 
öngörülerin kesin olarak 
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu 
dikkate alınmalıdır.

17.Yabancı para cinsinden menkul 
kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek 
olarak kur riskinin olduğunu, kur 
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası 
bazında değer kaybı olabileceği, 
devletlerin yabancı sermaye ve döviz 
hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya 
yeni vergiler getirebileceği, alım-satım 
işlemlerinin zamanında gerçekleşme- 
yebileceği bilinmelidir. 

 
18. VİOP’da gerçekleşen işlemlerin piyasa 

riski ve teminat yönetimi Takasbank 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Pozisyonları güncellenen hesaplar için 
son açık pozisyon ve Takasbank 
tarafından belirlenen son parametre 
dosyası verileri kullanılarak ‘’ bulunması 
gereken teminat’’ tutarı  
hesaplanmaktadır. Takasbank tarafından 
bulundurulması gereken teminat 
tutarının belirli bir oranı olan sürdürme 
teminatı tutarı hesaplanarak 
yatırımcıların teminat durumları ile 
risklilik yapıları takip edilmekte ve işlem 
teminatlarının piyasada gerçekleştirilen 
işlemler, teminat değerlerinde 
gerçekleşen değişiklikler, teminat 
kompozisyonunun değişmesi veya diğer 
nedenlerle Takasbank tarafından 
belirlenen tutarın altına düşmesi 
durumunda, Takasbank tarafından 
İntegral’e elektronik ortamda, İntegral 
tarafından ise yatırımcıya Türev Araçların 
Alım Satımına Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesinde belirlenen esaslar 
çerçevesinde teminat tamamlama 
çağrısı yapılmaktadır.

19.VİOP’da işlem gören sözleşmeler 
standart sözleşmeler olup Borsa 
tarafından düzenlenmektedir. VİOP’da 

işlem gören bazı sözleşmelerde piyasa 
yapıcısı bulunmaktadır. 
www.borsaistanbul.com adresinden 
piyasa yapıcısı bulunan sözleşmelere 
ulaşabilirsiniz.

20.VİOP’da farklı dayanak varlıklarında ve 
farklı vadelerde sözleşmeler işlem 
görmektedir. Dayanak varlığın türüne ve 
sözleşmenin vade sonuna kalan gün 
sayısına göre değişiklik gösteren likidite 
riski bulunmaktadır. Piyasalarda 
meydana gelen dalgalanmalardan dolayı 
yapılan yatırımınız beklediğiniz kadar 
kârla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa 
riski nedeni ile zararla da sonuçlanabilir.

21.Türev araçlar ve opsiyon işlemlerinde 
karşı taraf riski bulunmaktadır. Ancak 
VİOP işlemlerinde Takasbank A.Ş. 
‘’merkezi karşı taraf’’tır. Merkezi Karşı 
Taraf Hizmeti, Takasbank’ın alıcıya karşı 
satıcı, satıcıya karşı alıcı konumuna 
geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda 
gerçekleştirilen işlemlerin takasının 
tamamlanmasını, teminat, garanti fonu 
ve tahsis edeceği sermayesi ile garanti 
ettiği hizmettir.

22.Yükümlü olacağınız bütün masraf, 
maliyet ve komisyonlar 
http://www.integralyatirim.com.tr 
internet sitemizde yer alan ‘’ Türev 
Araçlar Hizmetleri Asgari Unsurları ve 
Riskleri’’ bölümünde yer almaktadır.

   İşbu türev araçlar risk bildirim formu, 
yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta 
olup, vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinin alım-satımından ve 
uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 
riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla 
tasarruflarınızı bu tip yatırımlara 
yönlendirmeden önce dikkatli bir 
şeklide araştırma yapmalısınız.

 Yukarıdaki tüm hususları okuyup, 
anladığımı; önceki sayfalar imzalanmamış 
dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli 
olduğunu bildiğimi, işbu esasların 
uygulanması sırasında  İntegral’in 
kusuru veya ihmali nedeniyle 
doğabilecek zararlarımı talep ve dava 

haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür 
iradem sonucu bu " Türev Araçlar Risk 
Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve 
bundan sonra Türev Araçların Alım 
Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ni 
imzalayarak işbu formun  bir örneğini 
aldığımı kabul ve beyan ederim. 
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YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427



- EK3 -

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / V1 / MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI BİLGİLENDİRME NOTU EK3-1

Kurul tarafından belirlenecek diğer 
yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının 
ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon tutarında 
Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piya-
sası aracına sahip gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe 
dayalı olarak profesyonel kabul edilecek 
müşterilerin belirlenmesinde “b” mad-
desindeki şartı sağlayanlar “nitelikli yatırımcı” 
olarak kabul edilir.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamaya-
cakları İlgili Mevzuat Hükümleri

1. Yazılı onay vermeniz durumunda saklamada-
ki varlıklarınıza ilişkin mutabakat alınmayacaktır. 

2. Sözleşme akdedilmesinden sonra saklama 
hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık 
bildirim yapılmayacaktır. 

3. Profesyonel müşteri sınıfında olmanız 
nedeniyle uygunluk testi tarafınıza uygu-
lanmayacaktır.

4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin 
olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri 
hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

a. Mali durumunuzun yatırımın risklerini 
karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına 
ilişkin olarak; gelir düzeyiniz ve yatırım 
amaçlı varlığınızın,

b. Portföyünüzde veya hesabınızda 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri 
anlayacak bilgi ve tecrübenize ilişkin 
olarak; yaş ve meslek, eğitim duru-
munuz, genel ya da profesyonel müşteri 
olduğunuz, geçmişte gerçekleştird-
iğiniz işlemlere konu olan sermaye 

piyasası araçları, söz konusu işlemlerin 
türü, niteliği, hacmi ve sıklığı gibi bilgileri 
vermeniz zorunlu değildir.

5. Genel risk bildirim formu dışındaki ilave 
risk bildirimleri talebiniz halinde açıkla-
nacaktır.
Yukarıda belirtilen müşteri sınıflandırıl-
masına ilişkin tanımlamalar çerçevesinde 
aşağıda belirtilenlerden (lütfen işaretleyiniz);

................................... sınıfına girdiğimi, tabi 
olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir 
durum ortaya çıktığında söz konusu hususu 
İNTEGRAL’e bildirmekle yükümlü olduğu-
mu, yer aldığım sınıfı değiştirme hakkım 
olduğunu ve belirtilen esaslar çerçevesinde 
verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve 
gerektiğinde güncellenmesinden sorumlu 
olduğumu ve işbu “Bilgilendirme Metni” ile 
“Müşteri Sınıflandırması” ve “Profesyonel 
Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat 
Hükümleri” konusunda bilgilendirildiğimi, 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi  
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

*”Genel Müşteri” sınıfına giren MÜŞTERİ’le-
rin “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel 
Risk Bildirim Formu”nu okuyup anlamaları 
ve imzalamaları gerekmektedir. 

*Kaldıraçlı Alım Satım ve Fark Kontratı 
(CFD) Sözleşmesi kapsamında “Genel 
Müşteri”lere Uygunluk Testi yapılır.
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SPK’nın Tebliğ ve düzenlemeleri çerçevesinde 
yatırım kuruluşları için “MÜŞTERİ” tanımı 
yapılmış ve yatırım kuruluşlarına tüm 
MÜŞTERİ’lerini “Profesyonel” ya da “Genel 
Müşteri” olarak sınıflandırma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Bu sınıflandırmanın amacı; yatırım kuru-
luşlarının MÜŞTERİ’ye pazarladıkları ürün ya 
da hizmetlerin MÜŞTERİ’nin ihtiyaçlarına ve 
bilgi düzeyine uygunluğunu göz önüne 
alarak faaliyet göstermelerinin sağlan-
masıdır. 

“Profesyonel Müşteri” kendi yatırım karar-
larını verebilecek ve üstlendiği riskleri değer-
lendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa 
sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin 
“Profesyonel Müşteri”  olarak dikkate 
alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri 
olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması 
gerekmektedir:

1. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim 
şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklil-
ik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, varlık yönetim 
şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında 
yerleşik kuruluşlar. 

2. Emekli ve yardım sandıkları, 
17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanunu’nun geçici 20’inci maddesi 
uyarınca kurulmuş olan sandıklar. 

3. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası (TCMB), Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi 
uluslararası kuruluşlar. 

4. Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer 
olduğu Kurul tarafından kabul edilebilecek 
diğer kuruluşlar.

5. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, 
yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, 
özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirası’nın 
üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini 
taşıyan kuruluşlar. 

6. II-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşları 
Tebliği’nin 32’nci maddesinde tanımlanan 
“Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Kabul 
Edilen Müşteriler.”

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına 

girmeyen müşteriler “Genel Müşteri” sınıfın-
da kabul edilir. 

“Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri” ise; 
genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağı-
daki şartlardan en az ikisini sağladıklarını 
tevsik etmeleri durumunda, İntegral’in 
sunacağı hizmet ve faaliyetlerden “Pro-
fesyonel Müşteri” sıfatıyla yararlanabilir. 

Bir müşterinin “Profesyonel Müşteri” olarak 
kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan 
en az ikisini sağlaması gerekmektedir: 

a. İşlem yapılması talep edilen piyasal-
arda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde 
en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en 
az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları, 

b.  Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu 
sermaye piyasası araçlarının da dâhil 
olduğu finansal varlıkları toplamının 
1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması, 

c. Finans alanında üst düzey yönetici 
pozisyonlarından birinde en az 2 yıl 
görev yapmış olması veya sermaye piya-
sası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli 
olarak çalışmış olması veya Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya 
Türev Araçlar Lisansı’na sahip olması.

“Nitelikli Yatırımcı” ise; yerli ve yabancı 
yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım 
ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta 
şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, emekli ve yardım 
sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun ilgili maddesince kurulmuş 
sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nite-
likleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu 

PROFESYONEL MÜŞTERİ
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Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

Kurul tarafından belirlenecek diğer 
yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının 
ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon tutarında 
Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piya-
sası aracına sahip gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe 
dayalı olarak profesyonel kabul edilecek 
müşterilerin belirlenmesinde “b” mad-
desindeki şartı sağlayanlar “nitelikli yatırımcı” 
olarak kabul edilir.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamaya-
cakları İlgili Mevzuat Hükümleri

1. Yazılı onay vermeniz durumunda saklamada-
ki varlıklarınıza ilişkin mutabakat alınmayacaktır. 

2. Sözleşme akdedilmesinden sonra saklama 
hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık 
bildirim yapılmayacaktır. 

3. Profesyonel müşteri sınıfında olmanız 
nedeniyle uygunluk testi tarafınıza uygu-
lanmayacaktır.

4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin 
olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri 
hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

a. Mali durumunuzun yatırımın risklerini 
karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına 
ilişkin olarak; gelir düzeyiniz ve yatırım 
amaçlı varlığınızın,

b. Portföyünüzde veya hesabınızda 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri 
anlayacak bilgi ve tecrübenize ilişkin 
olarak; yaş ve meslek, eğitim duru-
munuz, genel ya da profesyonel müşteri 
olduğunuz, geçmişte gerçekleştird-
iğiniz işlemlere konu olan sermaye 

piyasası araçları, söz konusu işlemlerin 
türü, niteliği, hacmi ve sıklığı gibi bilgileri 
vermeniz zorunlu değildir.

5. Genel risk bildirim formu dışındaki ilave 
risk bildirimleri talebiniz halinde açıkla-
nacaktır.
Yukarıda belirtilen müşteri sınıflandırıl-
masına ilişkin tanımlamalar çerçevesinde 
aşağıda belirtilenlerden (lütfen işaretleyiniz);

................................... sınıfına girdiğimi, tabi 
olduğum sınıflandırmayı etkileyebilecek bir 
durum ortaya çıktığında söz konusu hususu 
İNTEGRAL’e bildirmekle yükümlü olduğu-
mu, yer aldığım sınıfı değiştirme hakkım 
olduğunu ve belirtilen esaslar çerçevesinde 
verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve 
gerektiğinde güncellenmesinden sorumlu 
olduğumu ve işbu “Bilgilendirme Metni” ile 
“Müşteri Sınıflandırması” ve “Profesyonel 
Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat 
Hükümleri” konusunda bilgilendirildiğimi, 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi  
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

*”Genel Müşteri” sınıfına giren MÜŞTERİ’le-
rin “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel 
Risk Bildirim Formu”nu okuyup anlamaları 
ve imzalamaları gerekmektedir. 

*Kaldıraçlı Alım Satım ve Fark Kontratı 
(CFD) Sözleşmesi kapsamında “Genel 
Müşteri”lere Uygunluk Testi yapılır.

Genel Müşteri*

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri

Profesyonel Müşteri

“Profesyonel Müşteri” kendi yatırım karar-
larını verebilecek ve üstlendiği riskleri değer-
lendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa 
sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin 
“Profesyonel Müşteri”  olarak dikkate 
alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri 
olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması 
gerekmektedir:

1. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim 
şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklil-
ik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, varlık yönetim 
şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında 
yerleşik kuruluşlar. 

2. Emekli ve yardım sandıkları, 
17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanunu’nun geçici 20’inci maddesi 
uyarınca kurulmuş olan sandıklar. 

3. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası (TCMB), Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi 
uluslararası kuruluşlar. 

4. Nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer 
olduğu Kurul tarafından kabul edilebilecek 
diğer kuruluşlar.

5. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, 
yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, 
özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirası’nın 
üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini 
taşıyan kuruluşlar. 

6. II-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşları 
Tebliği’nin 32’nci maddesinde tanımlanan 
“Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Kabul 
Edilen Müşteriler.”

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına 

girmeyen müşteriler “Genel Müşteri” sınıfın-
da kabul edilir. 

“Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri” ise; 
genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağı-
daki şartlardan en az ikisini sağladıklarını 
tevsik etmeleri durumunda, İntegral’in 
sunacağı hizmet ve faaliyetlerden “Pro-
fesyonel Müşteri” sıfatıyla yararlanabilir. 

Bir müşterinin “Profesyonel Müşteri” olarak 
kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan 
en az ikisini sağlaması gerekmektedir: 

a. İşlem yapılması talep edilen piyasal-
arda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde 
en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en 
az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları, 

b.  Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu 
sermaye piyasası araçlarının da dâhil 
olduğu finansal varlıkları toplamının 
1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması, 

c. Finans alanında üst düzey yönetici 
pozisyonlarından birinde en az 2 yıl 
görev yapmış olması veya sermaye piya-
sası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli 
olarak çalışmış olması veya Sermaye 
Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya 
Türev Araçlar Lisansı’na sahip olması.

“Nitelikli Yatırımcı” ise; yerli ve yabancı 
yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım 
ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta 
şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek 
finansman kuruluşları, emekli ve yardım 
sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun ilgili maddesince kurulmuş 
sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nite-
likleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu 

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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Kişisel verilerin işlenmesinin amacı 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu 
ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerimizin yerine getirmek; SPK, 

MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer 
otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporla-
ma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve 
müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve 
alternatif ürünler sunabilmektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenme-
si Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin 
izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK, 
MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel 
kişileri ve düzenleyici otoriteler; yatırım 

hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi 
yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği 
yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında 
faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve 
diğer 3. kişilerdir.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak 
güvenliğinize önem veriyoruz ve bu 
kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak 
üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 

korumak ve kişisel verilerin korunması 
amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu" (KVKK) hakkın-
da sizleri bilgİlendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
- EK4 -

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN 
AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

Genel Müdürlük, İrtibat Ofisleri, Elektronik 
İşlem Platformu ve çağrı merkezi gibi kanallar 

aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya 
elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri 
bilme,

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarın-
ca, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgil-
eriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; 
kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere 
açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflan-
dırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde 
işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini 
isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve 
(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildir-
ilmesini isteme, 

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz 
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesi-
ni talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilg-
ilendirme metnini ve haklarımı okuyup 
anladığımı, kişisel bilgilerimin kayded-
ilmesinii onayladığımı, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hüküm-
lerin geçerli olduğunu bildiğimi, 
imzaladığımı ve birer örneğini aldığımı 
kabul ve beyan ederim.



Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri 
bilme,

EK4-2
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d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini 
isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve 
(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildir-
ilmesini isteme, 

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz 
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 
ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesi-
ni talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilg-
ilendirme metnini ve haklarımı okuyup 
anladığımı, kişisel bilgilerimin kayded-
ilmesinii onayladığımı, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm hüküm-
lerin geçerli olduğunu bildiğimi, 
imzaladığımı ve birer örneğini aldığımı 
kabul ve beyan ederim.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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- EK5/A -

FATCA: ABD tarafından, ABD vatandaşı ya 
da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel 
kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki 
vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, 
şe�af ve izlenebilir bir vergi sistemi kurul-
ması amacıyla 2010 yılında Yabancı Hesap-
lar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) 
çıkarılmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, 
finansal kuruluşlar tarafından bünyelerinde 
bulundurdukları hesaplar için, hesap sahip-
lerinin vergi mukimlikleri ile ilgili bilgi ve bey-
anlarının temin edilmesi ve talep edildiğinde 
resmi otoritelere bildirmesi gerekmektedir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında karşılıklılık esası 
çerçevesinde “Genişletilmiş Bilgi Değişimi 
Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması 
Anlaşması” 29 Temmuz 2015’te imzalan-
mıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylan-
masına dair Kanun 16 Mart 2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar 
Kurulu da anlaşma metnini ve anlaşmanın 
ekinde yer alan mutabakat zaptını 19 Eylül 
2016 tarihinde onaylamış ve söz konusu 
Karar 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya istinaden, finansal kuru-
luşların ABD vatandaşı ve ABD vergi mü-
kellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri 
ve bu müşterilerin varlık bilgilerini talep 
edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdare-
si Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

CRS: İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel 
Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin 
Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını 
yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı 
(CRS) olarak adlandırılan bu düzenleme, 
OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi 
kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler 
arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye, CRS uyum-
luluğu sürecine 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren başlayacağını ve 2018 yılı içinde 
raporlama yapmayı planladığını OECD’ye 
taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
21.4.2017 tarihi itibariyle otomatik bilgi 
değişimi anlaşması (Multilateral Competent 
Authority Agreement) imzalanmıştır.

CRS, finansal kuruluşlara hesap sahiplerinin 
vergi mukimi oldukları ülkenin tespit 
edilmesi için inceleme ve bilgi toplama 
yükümlülükleri getirmektedir. Bu kapsamda 
tespit edilen bilgiler talep edildiğinde T.C. 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
paylaşılacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri CRS’e taraf 
olan diğer ilgili ülkelere raporlayabilecektir.

Bu form, bireysel müşteriler, şahıs şirketleri 
ve FATCA ve CRS mevzuatı kapsamındaki 
pasif kuruluşların kontrol eden kişileri/ortak-
ları tarafından doldurulmalıdır.

GERÇEK KİŞİLER İÇİN 
MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

GENEL BİLGİ

Adı Soyadı/Ünvanı
T.C. Kimlik No /
Yabancı Kimlik No /
Vergi Kimlik No No
Daimi İkametgâh Adresi

Hesap Sahibinin

Vergi Amaçları Bakımından Mukim 
Olunan Ülke(ler) (Vergi mükellefi olunan 
Ülke(ler):
1.
2.
3.

Mukim Olunan Ülke(ler)deki Vergi Kimlik 
Numarası (Vergi Kimlik Numarası yoksa, bu 
numaraya eşdeğer kullanılan numara):
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İntegral Yatırım müşterisi olan bir kurumun Kontrol Eden Kişisi / Ortağı mısınız?

Vergi mükellefi olduğum ülke vergi kimlik numarası vermemektedir / ülke mevzuatı 
kapsamında vergi kimlik numarası gerekli değildir.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer 
ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu 
(FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel 
Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak 
Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS) kapsamındaki ve diğer 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik 
anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir 
bağımın bulunmadığını (ABD’de/Diğer Ülke’de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatan-
daşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve 
beyan ederim.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer 
ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz 
ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Vergi mükellefi olduğum ülkede vergi kimlik numarası alınamamıştır.

Evet Hayır

Mukim olunan ülkede kayıtlı Vergi Kimlik Numarasını beyan edemiyorsanız, 
nedenini aşağıda belirtiniz:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Vergi Mükellefi misiniz?

İkinci Vatandaşlığınız var mı?

ABD GreenCard Sahibi misiniz?

Lütfen aşağıdaki beyanlardan ilgili olanı işaretleyiniz.

Evet Evet ise Ülkesi:

Evet ise Ülkesi:

Hayır

Evet
Evet ise bu kurumun ticari unvanı :

Varsa vergi kimlik numarası :
Hayır

Evet Hayır

Hesap Sahibi: Bir finansal hesabın sahibi 
olarak tanımlanmış kişidir. Müşterek olarak 
kayıtlı bir hesap için, her bir müşterek ortak 
hesap sahibi sayılır.

Kontrol Eden Kişi: Bir kurum üzerinde 
kontrolü bulunan gerçek veya tüzel kişidir. 
Trust bakımından bu terim, kurucuyu, trust-
ee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya lehdar-
lar sınıfını ve trust üzerinde en üst düzeyde 
etkin kontrole sahip diğer herhangi bir 
gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 

Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmek-
tedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te kimlik 
tespiti için gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek 
faydalanıcının tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır. 
 
Kurum: Bir anonim şirket, organizasyon, 
ortaklık, vakıf veya benzeri bir tüzel kişiliktir. 

Vergi Kimlik Numarası: Vergi kimlik 

FORMDA BULUNAN BİLGİLERİN AÇIKLAMALARI

numarası veya bunun işlevsel eşdeğeri olan, 
vergi mükellefi olunan ülke resmi daire-
lerince kurumu tanımlamak amacıyla 
verilen ayırt edici kimlik numarasıdır.  

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder. 

Kanıtlayıcı Belgeler: Mukimi olunan ülke 
yetkili makamı tarafından verilmiş geçerli 
mukimlik belgesi, bir kamu kurumu veya 
yerel yönetimler gibi yetkili hükümet organı 
tarafından verilen, kimlik bilgilerini içeren 
nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi 
veya kimlik tespitinde geçerli kimlik belgel-
erinden biri, vatandaşlıktan çıkma veya vergi 
muafiyetine ilişkin başka bir geçerli 
belgeden herhangi biridir.  
 
Burada verilen bilgiler özettir, daha detaylı 
bilgi için müşterilerimiz vergi veya hukuk 
danışmanlarından kendi durumlarına özel 
bilgi alabilirler.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, gerek-
tiğinde kontrol edilebileceğini, bu bilgiler 
ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim bel-
gelerde değişiklik olması halinde, en geç 
30 gün içerisinde Aracı Kurumu bilgilendire-
ceğimi ve gerekli olduğu/talep edildiği tak-
dirde yeni form ve sair evrağı ibraz ede-
ceğimi, yanlış beyanda bulunmam halinde 
yaptırıma tabi tutulabileceğim konusunda 
Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi, 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul ve 
beyan ederim. 

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-
gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer 
Ülke resmi otoriteleri vd.)  Aracı Kurum 
tarafından paylaşılmasına muvafakat 
ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
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Hesap Sahibi: Bir finansal hesabın sahibi 
olarak tanımlanmış kişidir. Müşterek olarak 
kayıtlı bir hesap için, her bir müşterek ortak 
hesap sahibi sayılır.

Kontrol Eden Kişi: Bir kurum üzerinde 
kontrolü bulunan gerçek veya tüzel kişidir. 
Trust bakımından bu terim, kurucuyu, trust-
ee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya lehdar-
lar sınıfını ve trust üzerinde en üst düzeyde 
etkin kontrole sahip diğer herhangi bir 
gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 

Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmek-
tedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve 
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te kimlik 
tespiti için gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek 
faydalanıcının tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır. 
 
Kurum: Bir anonim şirket, organizasyon, 
ortaklık, vakıf veya benzeri bir tüzel kişiliktir. 

Vergi Kimlik Numarası: Vergi kimlik 

numarası veya bunun işlevsel eşdeğeri olan, 
vergi mükellefi olunan ülke resmi daire-
lerince kurumu tanımlamak amacıyla 
verilen ayırt edici kimlik numarasıdır.  

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder. 

Kanıtlayıcı Belgeler: Mukimi olunan ülke 
yetkili makamı tarafından verilmiş geçerli 
mukimlik belgesi, bir kamu kurumu veya 
yerel yönetimler gibi yetkili hükümet organı 
tarafından verilen, kimlik bilgilerini içeren 
nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi 
veya kimlik tespitinde geçerli kimlik belgel-
erinden biri, vatandaşlıktan çıkma veya vergi 
muafiyetine ilişkin başka bir geçerli 
belgeden herhangi biridir.  
 
Burada verilen bilgiler özettir, daha detaylı 
bilgi için müşterilerimiz vergi veya hukuk 
danışmanlarından kendi durumlarına özel 
bilgi alabilirler.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, gerek-
tiğinde kontrol edilebileceğini, bu bilgiler 
ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim bel-
gelerde değişiklik olması halinde, en geç 
30 gün içerisinde Aracı Kurumu bilgilendire-
ceğimi ve gerekli olduğu/talep edildiği tak-
dirde yeni form ve sair evrağı ibraz ede-
ceğimi, yanlış beyanda bulunmam halinde 
yaptırıma tabi tutulabileceğim konusunda 
Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi, 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul ve 
beyan ederim. 

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-
gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer 
Ülke resmi otoriteleri vd.)  Aracı Kurum 
tarafından paylaşılmasına muvafakat 
ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek Kaynaklar: 
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca  
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ 

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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TARAFLAR

KONU

HÜKÜMLER

İşbu “Bilgilendirme Metni” İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’de “Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalayarak Meta Trader 5 işlem 
platformu üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek yatırımcıları işlem platformu hakkında  
bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

Meta Trader 5 İşlem Platformu üzerinden işlem gerçekleştirecek yatırımcıları; işlem plat-
formu ile ilgili bilgilendirme.

1- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İntegral Yatırım)

Büyükdere Cad. 59. Sk. Spine Tower No:243 Kat:2 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

2- ............................................................................................................. (Yatırımcı)

Adres: .......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

1. Meta Trader işlem platformunda Piyasa Emri (Borsa Emri) ve Pasife Yazılan Limit Emir (Bekley-
en Emir) türlerinde emir iletilebilmektedir. Piyasa emrinde; emir mevcut fiyattan işlenerek 
sisteme iletilir. Pasife yazılan limit emirde ise; mevcut fiyat seviyelerinin altında veya üstünde bir 
fiyata emir girişi yapılarak, fiyatlar bu noktaya ulaştığında emir gerçekleştirilir.  

2. Meta Trader 5 işlem platformu üzerinden girilen emirler; diğer emir iletim ekranları ya da 
Müşteri Temsilcisi tarafından değiştirilemez. Müşteri Temsilcisi; işlem platformunda sadece 
sisteme girilmiş olan emirleri görebilir ve iptal edebilir. Bu yüzden; emirlerinizde gerçekleştire-
ceğiniz açma, kapatma ya da düzeltme işlemlerini yatırımcı tarafından kullanılan işlem platformu 
üzerinden gerçekleştirilebilir. 

3. Meta Trader 5 işlem platformu kullanarak emir iletecek yatırımcılar; Kurum’daki diğer platform-
lar üzerinden emir girişi yapamayacaktır.

4. Meta Trader 5 işlem platformu sadece emir iletiminde kullanılacak olup; gerçek bakiye ve hes-
abınıza ilişkin ayrıntılara İnternet Şube üzerinden ulaşılabilinecektir.

5. Yatırımcı mobil uygulama üzerinden de işlem gerçekleştirebilecektir.

6. Meta Trader 5 işlem platformunda sadece Endeks, Döviz ve Altına dayalı kontratlar üzerinden 
işlem gerçekleştirilebilir.  

7. İşlem Platformu’nda Pay Vadeli ve diğer tüm Opsiyon işlemleri gerçekleştirilemez.

8. Yatırımcı işlem gerçekleştirdiği platform üzerinden ya da uzak erişim yoluyla emir değişikliği gerçekleştirebilir.

9. Yatırımcı Meta Trader işlem platformu üzerinden işlem gerçekleştiremediğinde Müşteri Temsilcisi 
ile işlem gerçekleştirebilecektir.

10. Vadeli sembolün işleme açık olduğu süre zarfında işlem grafiği görülebilecektir. Kontrat 
işleme kapandıktan sonra 15 gün boyunca eski grafik bilgileri kontrol edilebilir. 15 günlük süre 
sonunda yatırımcı vadeli sembolü göremez.

11. Meta Trader 5 işlem platformunda kâr/zarar, komisyon ve nema bilgisi görünecek olup; vergi 
vb. giderler tarafınıza gönderilecek olan hesap özetinde yer almaktadır. Meta Trader işlem plat-
formu üzerinden tarafınıza hesap özeti gönderimi yapılmayacaktır. Hesap özetiniz ve Türev 
Araçlar Alım Satım Teyit Formunuz sistemimizde kayıtlı mail adresinize gönderilecektir.

12. Komisyonlar, gönderilen emrin gerçekleşme anında tahsil edilecektir. Emir gönderimi sırasında, 
hesapta, gönderilen emrin gerektirdiği teminat ve komisyon tutarı toplamı kadar teminat  yoksa, emir 
iletilemeyecektir. Vade sonunda uzlaşmaya kalan pozisyonların komisyon tutarları META  Trader 5 işlem 
platformunda görünmeyecek olup, cari hesabınıza borç kaydedilerek sonrasında tahsil edilecektir.

13.  Margin call bildirimine konu yatırımcılara elektronik posta ya da Müşteri Temsilcisi aracılığıyla 
bildirim yapılacaktır. Meta Trader işlem platformu üzerinden yatırımcıya Margin Call bilgilendirmesi 
yapılmayacaktır. Hesap özeti bilgileri detaylı olarak İnternet Şube üzerinden takip edilebilecektir. 

14. Meta Trader 5 Platformu üzerinden işlem gerçekleştirecek yatırımcılardan Borsa İstanbul A.Ş. 
tarafından belirlenecek veri dağıtım bedeli kesintisi yapılacak olup; söz konusu kesinti hesap 
açılışından sonraki ay başlayacaktır.  

15. Kurumun belirlediği şartlar çerçevesinde değerlendirilen yatırımcılar “Demo Hesap” üzerin-
den işlem gerçekleştirebilir. Demo hesap süreli olup, 2 hafta süreyle açık kalacaktır ve demo hes-
abını oluşturduğunuz ilk gün itibariyle demo hesabınızın süresi başlayacaktır.  

16. Demo hesap üzerinde görmüş olduğunuz grafik ve fiyatlar gösterge niteliğindedir. 

17. Demo hesap müşteri işlemleri ve görebilecekleri hesap ayrıntıları, gerçek hesap açan müşter-
ilerle birebir aynı işlemeyecektir. 

18. Demo hesapta gerçekleştirilen işlemler Borsa’ya iletilmemekte olup, Meta Trader 5 
sunucusunda gerçekleştirilir. 

19. Demo hesaplarda gün sonu işlemleri yapılmayacaktır. Demo hesabı; yatırımcıların ekranı/platfor-
mu tanımaları, işlem tiplerini görmeleri ve alım-satım yapmaları için bir test platformudur. 

İşbu “Bilgilendirme Metni” taraflarca okunup, doğruluğu onaylandıktan sonra ve önceki 
sayfaların imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğu bilgisinde olarak, 
..................................................................................................tarihinde imzalanmıştır.



1. Meta Trader işlem platformunda Piyasa Emri (Borsa Emri) ve Pasife Yazılan Limit Emir (Bekley-
en Emir) türlerinde emir iletilebilmektedir. Piyasa emrinde; emir mevcut fiyattan işlenerek 
sisteme iletilir. Pasife yazılan limit emirde ise; mevcut fiyat seviyelerinin altında veya üstünde bir 
fiyata emir girişi yapılarak, fiyatlar bu noktaya ulaştığında emir gerçekleştirilir.  

2. Meta Trader 5 işlem platformu üzerinden girilen emirler; diğer emir iletim ekranları ya da 
Müşteri Temsilcisi tarafından değiştirilemez. Müşteri Temsilcisi; işlem platformunda sadece 
sisteme girilmiş olan emirleri görebilir ve iptal edebilir. Bu yüzden; emirlerinizde gerçekleştire-
ceğiniz açma, kapatma ya da düzeltme işlemlerini yatırımcı tarafından kullanılan işlem platformu 
üzerinden gerçekleştirilebilir. 

3. Meta Trader 5 işlem platformu kullanarak emir iletecek yatırımcılar; Kurum’daki diğer platform-
lar üzerinden emir girişi yapamayacaktır.

4. Meta Trader 5 işlem platformu sadece emir iletiminde kullanılacak olup; gerçek bakiye ve hes-
abınıza ilişkin ayrıntılara İnternet Şube üzerinden ulaşılabilinecektir.

5. Yatırımcı mobil uygulama üzerinden de işlem gerçekleştirebilecektir.

6. Meta Trader 5 işlem platformunda sadece Endeks, Döviz ve Altına dayalı kontratlar üzerinden 
işlem gerçekleştirilebilir.  

7. İşlem Platformu’nda Pay Vadeli ve diğer tüm Opsiyon işlemleri gerçekleştirilemez.

8. Yatırımcı işlem gerçekleştirdiği platform üzerinden ya da uzak erişim yoluyla emir değişikliği gerçekleştirebilir.

9. Yatırımcı Meta Trader işlem platformu üzerinden işlem gerçekleştiremediğinde Müşteri Temsilcisi 
ile işlem gerçekleştirebilecektir.
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10. Vadeli sembolün işleme açık olduğu süre zarfında işlem grafiği görülebilecektir. Kontrat 
işleme kapandıktan sonra 15 gün boyunca eski grafik bilgileri kontrol edilebilir. 15 günlük süre 
sonunda yatırımcı vadeli sembolü göremez.

11. Meta Trader 5 işlem platformunda kâr/zarar, komisyon ve nema bilgisi görünecek olup; vergi 
vb. giderler tarafınıza gönderilecek olan hesap özetinde yer almaktadır. Meta Trader işlem plat-
formu üzerinden tarafınıza hesap özeti gönderimi yapılmayacaktır. Hesap özetiniz ve Türev 
Araçlar Alım Satım Teyit Formunuz sistemimizde kayıtlı mail adresinize gönderilecektir.

12. Komisyonlar, gönderilen emrin gerçekleşme anında tahsil edilecektir. Emir gönderimi sırasında, 
hesapta, gönderilen emrin gerektirdiği teminat ve komisyon tutarı toplamı kadar teminat  yoksa, emir 
iletilemeyecektir. Vade sonunda uzlaşmaya kalan pozisyonların komisyon tutarları META  Trader 5 işlem 
platformunda görünmeyecek olup, cari hesabınıza borç kaydedilerek sonrasında tahsil edilecektir.

13.  Margin call bildirimine konu yatırımcılara elektronik posta ya da Müşteri Temsilcisi aracılığıyla 
bildirim yapılacaktır. Meta Trader işlem platformu üzerinden yatırımcıya Margin Call bilgilendirmesi 
yapılmayacaktır. Hesap özeti bilgileri detaylı olarak İnternet Şube üzerinden takip edilebilecektir. 

14. Meta Trader 5 Platformu üzerinden işlem gerçekleştirecek yatırımcılardan Borsa İstanbul A.Ş. 
tarafından belirlenecek veri dağıtım bedeli kesintisi yapılacak olup; söz konusu kesinti hesap 
açılışından sonraki ay başlayacaktır.  

15. Kurumun belirlediği şartlar çerçevesinde değerlendirilen yatırımcılar “Demo Hesap” üzerin-
den işlem gerçekleştirebilir. Demo hesap süreli olup, 2 hafta süreyle açık kalacaktır ve demo hes-
abını oluşturduğunuz ilk gün itibariyle demo hesabınızın süresi başlayacaktır.  

16. Demo hesap üzerinde görmüş olduğunuz grafik ve fiyatlar gösterge niteliğindedir. 

17. Demo hesap müşteri işlemleri ve görebilecekleri hesap ayrıntıları, gerçek hesap açan müşter-
ilerle birebir aynı işlemeyecektir. 

18. Demo hesapta gerçekleştirilen işlemler Borsa’ya iletilmemekte olup, Meta Trader 5 
sunucusunda gerçekleştirilir. 

19. Demo hesaplarda gün sonu işlemleri yapılmayacaktır. Demo hesabı; yatırımcıların ekranı/platfor-
mu tanımaları, işlem tiplerini görmeleri ve alım-satım yapmaları için bir test platformudur. 

İşbu “Bilgilendirme Metni” taraflarca okunup, doğruluğu onaylandıktan sonra ve önceki 
sayfaların imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğu bilgisinde olarak, 
..................................................................................................tarihinde imzalanmıştır.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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- EK7-

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve 
tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunul-
masının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgile-
rin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi 
ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki 
sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve 
hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

18 - 30 yaş

31 - 50 yaş

51 - 65 yaş

66 ve üzeri

Kurumsal Müş.

İlköğretim / Ortaöğretim

Lise

Lisans ve üstü

Kurumsal Müşteri

Mesleği

Ticari Faaliyeti

Tecrübesi (yıl)

(halihazırda yoksa önceki 
yazılmalı)

UYGUNLUK TESTİ

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI

YAŞINIZ EĞİTİM DURUMUNUZ MESLEĞİNİZ

YATIRIMLARINIZI NE KADAR SÜREYLE
SERMAYE PİYASALARINDA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ?

Kısa Vadeli (0-6 ay) Orta Vadeli (6-12 ay) Uzun Vadeli (1-3 yıl) Daha Uzun Vadeli (3 yıl+)

Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımımda düşük riskli ürünlere yatırım 
yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)

Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam 
getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Ana-
paradan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)

Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan 
kaybetmeyi göze alabilirim)

Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş 
yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. 
(Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)

Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli 
bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)

RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİNİZ NEDİR?
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HANGİ ÜRÜNLERDE
DAHA ÖNCE
YATIRIM
YAPTINIZ, NE
SIKLIKTA YATIRIM
YAPTINIZ VE BU 
ÜRÜNLERDEKİ
GEÇMİŞ 1 YILLIK
DÖNEMDEKİ İŞLEM
HACMİNİZ NE
KADARDIR?

ÇOK
DÜŞÜK
RİSKLİ

DÜŞÜK
RİSKLİ

ORTA
RİSKLİ

YÜKSEK
RİSKLİ

ÇOK
YÜKSEK
RİSKLİ

PUAN

Bilgim Yok

Bilgim Kısıtlı

Yeterince Bilgim Var

ÜRÜN BİLGİSİ

PUAN

Nadiren (Yılda Birkaç Defa)

Ara Sıra (Ayda Birkaç Defa)

Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)

İŞLEM SIKLIĞI

PUAN

1 - 50.000

50.001 - 500.000

500.001 ve üzeri

HACİM BİLGİSİ (TL)

(Repo-Ters 
Repo, BPP, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
munda Risk 
Değeri 1 
olan yatırım 
fonları, vb.)

(Hazine 
Bonosu, 
Devlet 
Tahvili, 
Hazine Kira 
Sertifikaları, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
mu’nda Risk 
Değeri 2 ve 
3 olan yatı-
rım fonları, 
vb.)

(Ortaklık 
Payı, Euro-
bond, Dövizli 
Tahviller, 
Özel Sektör 
Borçlanma 
Araçları, Kira 
Sertifikaları, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
mu’nda Risk 
Değeri 4 
olan yatırım 
fonları, vb.)

(Türev 
İşlemler 
[Vadeli İşlem 
ve Opsiyon 
Piyasasında], 
Varant, Yatı-
rım Kuruluşu 
Sertifikası, Yatı-
rımcı Bilgi 
Formu’nda 
Risk Değeri 
5 ve 6 olan 
yatırım 
fonları, vb.)

(Tezgah üstü 
Türev İşlem-
ler, Yapılan-
dırılmış Borç-
lanma Araç-
ları, Kaldıraçlı 
Alım Satım 
İşlemleri-FX, 
Yatırımcı 
Bilgi For-
mu’nda Risk 
Değeri 7 
olan yatırım 
fonları vb.)

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değer-
lendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri 
tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi ve önceki sayfalar imzalan-
mamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi  beyan ederim. 



İŞLEMLER ORAN/TUTARLAR
Hisse Senedi
Hisse Senedi İnternet)
VİOP
VİOP (İnternet)
FX İşlemleri Maliyetleri

FX İşlemleri Spread Oranları

Emir iptali, emir miktarının azaltımı ve 
emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi
Havale
EFT

Kredi Faiz oranı (Gecelik Faiz)

Temerrüt Faiz Oranı (Gecelik Faiz)
Temerrüt Faiz İşletimi Alt Limiti
Borsa Para Piyasası Alt Limiti
Borsa Para Piyasası Komisyon

Borsa Para Piyasası Stopaj
VİOP Nakit Teminatları

Binde 1+BSMV
Onbinde 5+BSMV
Onbinde 5+BSMV (Borsa Payı dahil)
Onbinde 5+BSMV (Borsa Payı dahil)
FX işlemlerine ait müşterilerden kesilen swap masrafları 
www.integralforex.com.tr adresinde Hesap İşlemleri Bölü-
münde Taşıma Maliyetleri başlığı altında yayınlanmaktadır. 
Vadeli kontratlarda lot başına 15 USD komisyon alınmaktadır.
https://www.integralforex.com.tr/tasima-maliyetleri  
Uygulanan spread oranlarına www.integralforex.com.tr 
adresinde Hesap İşlemleri Bölümünde Spreadler başlığı 
altında yayınlanmaktadır. 
https://www.integralforex.com.tr/spreadler 
BİST tarafından belirlenen oranlarda ücretlendirilir.

Alınmamaktadır.
Takasbank tarafından alınan ücretler  ( 0-114.793 = 5.75 +BSMV 
(Asgari) /  114.793-1.147.930 TL Arası : %0.005 +BSMV / 
1.147.930 TL den üstü için 57.5.-TL+BSMV  (Azami) )
FX teminat çekme işlemlerinde masraf alınmamaktadır..
Borsa Para Piyasasında oluşan ortalama faiz oranına 12 
puan eklenir.
Borsa Para Piyasasında oluşan ortalama faiz oranının 2,5 katı uygulanır.

50 TL
100 TL
Borsa Para Piyasasında oluşan ortalama faiz oranının  %5’i 
Kurum komisyonu sabit olarak alınmaktadır. (Örn: BPP Faiz 
Oranı %20 ise dağılım :  %15 Müşteri +  %5 Kurum). Kurum 
oranına, Yatırımcının kazancına ait ödenmesi gereken stopaj 
(%15) ve BSMV (%1) dahildir.
* Kurumun sabit faiz oranı değişkenlik gösterebilir. Güncel 
faiz oran bilgilerine internet sitemizin Hakkımızda bölümün-
den Yasal Bildirimler başlığı altından ulaşabilirsiniz. 
www.integralyatirim.com.tr/yasal-bildirimler 
BPP Geliri üzerinden %15 oranında stopaj alınmaktadır.
Takasbank tarafından nemalandırılır. Gelen nema 
üzerinden  %15 Stopaj kesilir.
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İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÜCRET,

MASRAF VE KOMİSYONLARA İLİŞKİN TARİFE TABLOSU

Müşteri İmzası
İNTEGRAL

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower

K:2 Maslak/İSTANBUL
Maslak V.D.478 051 8427

Kurum



İŞLEMLER ORAN/TUTARLAR
Hisse Senedi Virman Ücreti
Müşterilerin Alt Hesap Depolararası
Virman Ücreti
Kurum içi Hisse Virman Ücreti
Bedelli/Bedelsiz Kullandırım Ücreti
Temettü Tahsilat Bedeli
Yatırım Danışmanlığı Hizmet Bedeli
Yatırım Danışmanlığı İşlem Komisyon
Yatırım Danışmanlığı İşlem Komisyon
(İnternet)
Ödünç Alma İşlem Komisyonu
Ödünç Verme İşlem Komisyonu
FX Hesabı İşletim Ücreti

1,25 TL + BSMV

Ücret Alınmamaktadır.

0,25 TL + BSMV
Binde 5 + BSMV
Binde 5 + BSMV
Alınmamaktadır.
Binde 1+BSMV

Onbinde5+BSMV

Ödünç verene ödenen komisyon tutarı + BSMV
Ödünç verenin aldığı komisyon tutarının yarısı + BSMV
1 sene boyunca pasif hesaplardan 10$'a kadar ücret kesilir.

100 TL

500 TL

META 5 ANLIK

META 5 10 KD DERİNLİK

31,86 TL + KDV

76,7 TL + KDV

ÜCRET KOMİSYON GELİRİ
META 5

• Masraflar üzerinden BSMV alınmaktadır.

GOLD
JAVA
MOBİL

700  
700  
700  

GOLD
JAVA
MOBİL

500  
500  
500  

GOLD
JAVA
MOBİL

350  
100  
200  

EKRAN BEDELLERİ (AYLIK)

EKRAN UYGULAMA
MATRİKS 10 KADEME

DERİNLİK

MATRİKS 1 KADEME
DERİNLİK

MATRİKS YÜZEYSEL

ÜCRET HİSSE VİOP HİSSE +
VİOP ÜCRETİ

HİSSE + VİOP KOMİSYON
GETİRİSİ

KOMİSYON GELİRİ KOMİSYON GELİRİ

   140.36   
     100,36  
    105,36  

600  
600  

 600  

600  
600  
 600  

217,06  
177,06  

182,06   

95,52  
43,72  
60,52  

400  
400  
400  

400  
400  
400  

127,38  
75,58  
92,38  

            
            

69,56  
9,56   

34,56   

300   
100   
150   

300   
100   
150   

75,46   
15,46   
40,46   

MATRİKS

AKD (PIT)- Pay İşlem Tarafı Gün Sonu

Mobil Geçişli Lisans

15,34 TL

12,5 TL

VAKD (VIT)-Viop İşlem Tarafı Gün Sonu

AKDE (PITE)-Pay İşlem Tarafı Eşanlı

19,47 TL

38,94 TL

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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FATCA: ABD tarafından, ABD vatandaşı ya 
da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel 
kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki 
vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, 
şe�af ve izlenebilir bir vergi sistemi kurul-
ması amacıyla 2010 yılında Yabancı Hesap-
lar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) 
çıkarılmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, 
finansal kuruluşlar tarafından bünyelerinde 
bulundurdukları hesaplar için, hesap sahip-
lerinin vergi mukimlikleri ile ilgili bilgi ve bey-
anlarının temin edilmesi ve talep edildiğinde 
resmi otoritelere bildirilmesi gerekmektedir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında karşılıklılık esası 
çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Artırılması Anlaşması” 29 Temmuz 
2015’te imzalanmıştır. Söz konusu 
anlaşmanın onaylanmasına dair Kanun 16 
Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır. Bakanlar Kurulu da anlaşma metnini 
ve anlaşmanın ekinde yer alan mutabakat 
zaptını 19 Eylül 2016 tarihinde onaylamış ve 
söz konusu Karar 5 Ekim 2016 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya istinaden, finansal kuru-
luşların ABD vatandaşı ve ABD vergi mü-

kellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri 
ve bu müşterilerin varlık bilgilerini talep 
edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdare-
si Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir.

CRS: İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel 
Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin 
Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını 
yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı 
(CRS) olarak adlandırılan bu düzenleme, 
OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi 
kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler 
arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek 
amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye, CRS uyum-
luluğu sürecine 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren başlayacağını ve 2018 yılı içinde 
raporlama yapmayı planladığını OECD’ye 
taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
21.4.2017 tarihi itibariyle otomatik bilgi 
değişimi anlaşması (Multilateral Competent 
Authority Agreement) imzalanmıştır.

CRS, finansal kuruluşlara hesap sahiplerinin 
vergi mukimi oldukları ülkenin tespit 
edilmesi için inceleme ve bilgi toplama 
yükümlülükleri getirmektedir. Bu kapsamda 
tespit edilen bilgiler talep edildiğinde T.C. 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile 
paylaşılacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri CRS’e taraf 
olan diğer ilgili ülkelere raporlayabilecektir.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN
MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

- EK5 / B -

GENEL BİLGİ

Ünvanı

Vergi Kimlik No No

Kuruluş Tarihi

Kurulduğu  veya 
Örgütlendiği Ülke:

Mevcut İkametgah
Adresi:

Hesap Sahibinin
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Vergi mükellefi olduğum ülke vergi kimlik numarası vermemektedir / ülke mevzuatı 
kapsamında vergi kimlik numarası gerekli değildir.

Finansal Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz aşağıdakilerden ilgili olanı seçiniz ve 1.nolu 
bölümü doldurunuz)

Belirli ABD Kişisi/Kuruluşu
Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz 2.nolu bölümü 

doldurunuz.)

Aktif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz 3.nolu bölümü 

doldurunuz.)

Raporlamaya Tabi Olmayan Diğer Kuruluş
Kuruluş Açıklaması:

Katılımcı Olmayan 
Yabancı Finansal Kuruluş

Katılımcı / Raporlayan 
Yabancı Finansal Kuruluş

Diğer Finansal Kuruluş

Vergi mükellefi olduğum ülkede vergi kimlik numarası alınamamıştır.

Mukim olunan ülkede kayıtlı Vergi Kimlik Numarasını beyan edemiyorsanız, 
nedenini aşağıda belirtiniz:

FATCA Kapsamında Kurumun Statüsü:

Kurumunuza ait statü bilgisini hem FATCA hem CRS kapsamında değerlendirerek
aşağıdaki alanlarda ayrı ayrı belirtiniz.

Finansal Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz aşağıdakilerden ilgili olanı seçiniz ve 1.nolu 
bölümü doldurunuz)

Raporlanabilir Kişi / Kuruluş
Pasif Finansal Olmayan Kuruluş (Bu maddeyi seçtiyseniz 2.nolu bölümü doldurunuz.)

Aktif Finansal Olmayan Kuruluş  (Bu maddeyi seçtiyseniz 3.nolu bölümü 

doldurunuz.)

CRS Kapsamında Kurumun Statüsü

Evet Evet ise Numarası:

Diğer Finansal Kuruluş

CRS Kapsamında Kurumun Statüsü

1. Finansal Kuruluş iseniz GIIN Numaranız Var mı?

Vergi Amaçları Bakımından Mukim 
Olunan Ülke(ler) (Vergi mükellefi olunan 
Ülke(ler):

1.

2.

3.

Mukim Olunan Ülke(ler)deki Vergi Kimlik 
Numarası (Vergi Kimlik Numarası yoksa, bu 
numaraya eşdeğer kullanılan numara):

Hayır
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Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

Sahibi / Ortağı
Üst Düzey Yöneticisi
Diğer

2. Kurumun statüsü pasif kuruluş ise ve bir veya birden fazla “Kontrol Eden Kişisi / 
Ortağı” ABD/Diğer Ülke vatandaşı veya mukimi ise; “Kontrol Eden Kişi / Ortak” 
bilgilerini aşağıda belirtiniz:

Kontrol Eden Kişi/Kişilerin Daimi İkametgah Adresi:

Not: Kontrol eden kişinin İntegral Yatırım nezdinde hesabı varsa, “Gerçek Müşteri Vergi 
Bilgileri Beyan Formu”nu doldurmalıdır.

Adı Soyadı

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

Ülkesi Kontrol Eden 
Kişi Tipi

Vergi Kimlik 
Numarası

Aktif İşletme
• Brüt Gelirinin en az 50%’sını(bir önceki takvim yılı için) yatırımlar, temettüler, 
 faizler, kiralar veya telif hakkı ücretleri gibi pasif kazançlardan değil, ticari 
 aktivitelerinden sağlayan ve
• Elindeki varlıkların ağırlıklandırılmış ortalama yüzdesinin en az 50%’sı (çeyrek 
 döneme göre test edilir, bilançolarında yansıtılan varlıkların makul piyasa 
 değeri veya defter değeri kullanılır) ticari aktivitelerden gelir üretiyor veya 
 gelir kazanmak için tutuluyor ise.

Halka Açık Şirket veya böyle bir Şirkete bağlı Şirket
• Hisseleri düzenli olarak bir veya birden fazla menkul kıymetler borsasında 
 işlem görüyor ise, veya
• Hissesi menkul kıymetler borsasında düzenli olarak işlem gören bir şirkete 
 bağlı iştirak ( diğer ifade ile, üye) ise

3. Kuruluşunuzun FATCA ve/veya CRS statüsü aktif kuruluş ise; aşağıdakilerden
durumunuza uygun olanı seçiniz.
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Hayır kuruluşu/ kar amacı gütmeyen organizasyon
• Hayır Kuruluşu/ kar amacı gütmeyen organizyon’ münhasıran aşağıdaki 
 amaçlar ile kurulmuş ve faaliyet göstermelidir:
  - Dini, hayırsever, bilimsel, sanatsal, kültürel veya eğitim amaçlı, veya
  - Meslek örgütleri, ticaret ligleri, ticaret odası, işçi organizasyonu, tarımsal 
   veya bahçe kültürleri organizasyonları, sivil toplum veya sosyal refahın 
   gelişmesi için işletilen organizasyon,
• Hayır Kuruluşu/ kar amacı gütmeyen organizyon aşağıdaki hususları karşılar;
  - Kuruluş yeri hukuku uyarınca gelir vergisi muafiyeti;
  - Gelirleri veya varlıkları üzerinde hissesi veya bir menfaati olan üyesi veya 
   pay sahibi bulunmaması;
  - Hizmetler için ödenen makul karşılıklar veya hayır amaçlı aktiviteler için 
   yapılan dağıtımlar hariç, Kuruluş belgesinin veya yerel kanunların gelir ve 
   varlıkların özel bir kişinin veya hayır kuruluşu olmayan bir kuruluş yararına 
   dağıtılmasına izin vermemesi; ve
  - Kuruluş belgeleri veya yerel kanun uyarınca hayır kuruluşlarının 
   varlıklarının tamamının, hayır kuruluşunun fesih edilmesi veya tasfiye 
   edilmesi hallerinde kamu kuruluşlarına veya kar amacı gütmeyen
   organizasyonlara devredileceği veya kamuya bırakılacağının düzenlenmiş 
   olması.

Kamu Sektörü Kuruluşu
• Aşağıdakilerden biridir:
 - Devlet Kuruluşları,
 - Kamu Sektör Kuruluşları,
 - Merkez Bankası
 - Yukarıdakilerden bir veya daha fazlasının tamamen sahip olduğu kuruluşlar

Uluslararası Organizasyon
• Esas olarak Hükümetler tarafından oluşturulan hükümetlerarasi veya 
 milletlerüstü organizasyon;
• Yürürlükte bir idari Merkezi olan veya yasal olarak tanınmış büyük ölçüde 
 benzer sözleşmeye sahip; ve
• Geliri özel kişiler yararına kullandırılmayan.
• Ödemenin gerçek yararlanıcısı olan ve bir finansal kuruluş tarafından iştigal 
 edilen tipte ticari finansal aktiviteleri bulunmayan.

Hazine / Finansman Şirketler Grubu Merkezi
• Finansal Kuruluş olmayan Bağlı Şirketler ile veya sözkonusu şirketler adına 
 finansman ve riskten korunma işlemlerinde faaliyet gösteren ve
• Söz konusu bağlı şirketler grubunun esas olarak finansal kuruluş faaliyetleri’nin 
 dışında bir iş ile iştigal olduğu ve
• Finansman ve riskten korunma işlemlerini Bağlı şirket dışındaki kuruluşlara 
 sağlamayan.

Finansal olmayan Grubun Hakim Şirketi
• Kuruluşun faaliyetlerinin önemli bir kısmı bir veya veya birden fazla finansal 
 kuruluş olmayan iştiraklerine finansman veya hizmet sağlamak veya 
 mevcut hisselerini elinde bulundurmaktan oluşturur; ve
• Yatırım fonu, (örneğin özel sermaye fonu, girişim sermayesi fonu, kaldıraçlı 
 satın alma fonu), veya herhangi bir yatırım aracı olarak, şirketleri satın alma 
 ya da fonlama ve daha sonra yatırım amaçlı olarak ilgili şirketlerde sermaye 
 varlığı olarak pay tutma amacıyla faaliyet veya varlık göstermez.
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Lütfen aşağıdaki beyanlardan ilgili olanı işaretleyiniz.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer 
ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu 
(FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan 
Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili 
standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS) 
kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya Diğer 
Ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun 
sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak 
ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığını ve bu beyanımı 
kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

(Eğer Belirli ABD/Diğer Ülke Kişisi göstergesi taşıdığınız halde, ABD/Diğer Ülke 
vergi mükellefi olmadığınızı beyan ediyorsanız, mükellef olmadığınızı kanıt-
layan belgeyi teyit amacıyla ibraz etmeniz gerekmektedir. Aksi halde 
ABD/Diğer Ülke vergi mükellefi olduğunuzu beyan ettiğiniz kabul edilecektir.)

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer
ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz 
ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Yeni Kurulmuş Şirket
• Yeni başlamış ve henüz faaliyete geçmemiş ve herhangi bir geçmiş faaliyeti 
 bulunmayan;
• Finansal kuruluş faaliyetleri dışında bir işi yapmak niyetiyle varlıklara 
 sermaye yatırımı yapan,
• Kuruluş tarihi, bu beyan formu tarihinden itibaren 24 aydan daha öncesi 
 olmayan

Tasfiye halindeki veya İflasdan doğan Şirket
• Geçmiş 5 yıl için finansal kurum olmayan; ve
• Varlıklarının tasfiyesi devam eden veya operasyonlarına finansal kurum 
 faaliyetleri dışındaki bir işle devam etme ya da yeniden başlatma niyetiyle 
 yeniden yapılanan.

Diğer FATCA sınıflandırmaları, (Örn. Bir ABD bölgesinde kurulu finansal 
olmayan yabancı kuruluş; istisnai finansal olmayan yabancı kuruluş

FORMDA BULUNAN BİLGİLERİN AÇIKLAMALARI:
FATCA Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:

Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 

danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ EKLERİ
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Finansal Kuruluş: Saklama Kuruluşu, 
Mevduat Kuruluşu, Yatırım Kurumu veya 
Belirli Sigorta Şirketini ifade eder.

a) Saklama Kuruluşu: İşlerinin önemli bir 
kısmı olarak başkalarının hesabına finan-
sal varlık bulunduran herhangi bir 
kurumu ifade eder. Eğer bulundurulan 
finansal varlıklara ve ilgili finansal 
hizmetlere atfedilebilen kurumun brüt 

geliri; (i) belirlemenin yapıldığı yıldan 
önceki 31 Aralık’ta (veya takvim yılına 
dayanmayan hesap döneminin son 
günü) sona eren üç yıllık dönemden veya 
(ii) kurumun var olduğu dönemden; kısa 
olanında kurumun toplam brüt gelirinin 
%20’sine veya fazlasına denk geliyor ise 
kurum, işlerinin önemli bir kısmı olarak 
başkalarının hesabına finansal varlık 
bulundurmaktadır.

b) Mevduat Kuruluşu: Bankacılık veya 
benzer faaliyetlerin normal seyri 
içerisinde mevduat kabul eden herhangi 
bir kurumu ifade eder.

c) Yatırım Kurumu: Aşağıdaki faaliyet 
veya işlemlerden bir veya birkaçını 
müşterisi adına veya onun için bir iş 
olarak yürüten (veya bir iş olarak yürüten 
bir kurum tarafından yönetilen) herhangi 
bir kurumu ifade eder:

1) Para piyasası araçları (çekler, 
senetler, mevduat sertifikaları, türev 
ürünler vb.) ticareti, döviz ticareti, 
döviz, faiz oranı ve endeks araçları 
ticareti, devredilebilir menkul kıymetler 
ticareti veya vadeli emtia ticareti,

2) Bireysel ve toplu portföy yönetimi 
veya

3) Başka şekilde diğer kişiler adına fon-
ların veya paranın yatırımı yönetimi 
veya işletimi.

d) Belirli Sigorta Şirketi: Belirli Sigorta 
Şirketi terimi, Nakdi Değer Sigorta 
Sözleşmesi veya Düzenli Ödeme 
Sözleşmesi düzenleyen veya bu 
sözleşmelere ilişkin ödeme yapma 
yükümlülüğünde bir sigorta şirketi (veya 
sigorta şirketini elinde bulunduran şirket) 
olan herhangi bir kurumu ifade eder.

GIIN Numarası: Küresel Aracı Kimlik 
Numarasını ifade eder. IRS’in Yabancı Finan-
sal Kuruluş (YFK) listesinde GIIN verilen tüm 
finansal kuruluşlar listelenir.

ABD Kişisi: ABD vatandaşını veya mukimi 
gerçek kişiyi, Birleşik Devletlerde veya 
Birleşik Devletler veya herhangi bir eyaleti-

nin mevzuatına göre kurulmuş bir ortaklığı 
ya da kurumu ve eğer (i) Birleşik Devletlerde 
bir mahkeme, ilgili mevzuat uyarınca 
trust’un idaresine ilişkin tüm temel konular 
hakkında hüküm ve talimat verme ve (ii) bir 
ya da daha fazla ABD kişisi, trust’un bütün 
önemli kararlarını yada Birleşik Devletler 
vatandaşı yada mukimi olan kişinin terekesi-
ni kontrol etme yetkisine sahip olursa trust’u 
ifade eder.

Belirli ABD Kişisi: T.C. Hükümeti ile ABD 
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi 
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyu-
munun Arttırılması Anlaşmasının “Tanımlar” 
başlıklı 1.maddesinin “Belirli ABD Kişisi” 
başlığı altında sayılan istisnalar haricindeki 
ABD kişilerini ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler:
Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafın-
dan verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir 
kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi 
yetkili bir hükümet organı tarafından verilen, 
kurumun unvanını içeren yada mukim 
olduğu iddia edilen ülkedeki iş merkezinin 
adresini yada kurulduğu ülkedeki adresini 
içeren herhangi bir resmi belge, mali bildi-
rimler, üçüncü taraf kredi raporları, iflas 
formları veya ABD menkul değerler ve döviz 
komisyonu raporları, İlgili ABD/ Diğer ülke 
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli aracı 
anlaşması ile bağlantılı olarak ABD/Diğer 
ülke vergi otoriteleri tarafından uygun bulu-
nan ilgili devletin nitelikli aracı anlaşması 
ekinde yer alan belgelerden biri.

Katılımcı Olmayan Yabancı Finansal Kuru-
luş (KOFK): Bir finansal kuruluşun, ABD ile 
bu Anlaşmaya benzer bir hükümetler arası 
anlaşma imzalamayan bir ülkede bulunması 
ve kuruluşun kendisinin de IRS ile anlaşma 
imzalamamış olması halinde ya da mevcut 

bir hükümetler arası anlaşmanın uygulan-
ması sırasında ciddi uyumsuzluk göstermesi 
nedeniyle IRS tarafından KOFK olarak 
sınıflandırılmış olabilir.

Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş (FOYK): 
Finansal kuruluşlar ile belirli ABD kişileri 
dışındaki tüm kurumları kapsayan bir tanım-
dır. Bu nedenle finansal kuruluş olmayan 
tüm Türk kurumları ile ABD dışı kurumlar bu 
kategoride yer almaktadır.

Pasif Finansal Olmayan Yabancı Kuruluş 
(Pasif FOYK): Aktif FOYK olma şartlarından 
herhangi birini taşımayan FOYK’lar, Pasif 
Finansal Olmayan Yabancı Kuruluşlar 
olacaktır. Bununla birlikte ilgili ABD Hazine 
Düzenlemeleri uyarınca stopaj yapan 
yabancı ortaklık ya da stopaj yapan yabancı 
trust olmayan FOYK’lar da pasif FOYK olarak 
değerlendirilecektir.

Pasif gelirler; faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirlerden 
oluşmaktadır. Firma brüt gelirlerinin 
%50’sinden fazlası pasif gelir kaynaklarından 
oluşuyorsa Pasif FOYK olarak değerlendiri-
lecektir. Esas faaliyet konusu finansal 
varlıkların kiralanması, kredilendirme, finan-
sal kiralama gibi pasif karakterli unsurlardan 
oluşan kurumların ve borsada çeşitli menkul 
kıymetlerin, forward sözleşmelerinin, opsiyon 
sözleşmelerinin ya da diğer benzer finansal 
araçların düzenli olarak kendi adına alım 
satımını yapan kurumların elde ettiği gelirler 
pasif gelir sayılmayacaktır.

Kontrol Eden Kişi:
“Kontrol eden kişiler” terimi bir kurum üze-
rinde kontrole sahip gerçek kişileri ifade 
eder. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, 
trustee’leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya 
lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst 
düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi 

bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller 
bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya 
benzer görevlerde bulunan kişileri ifade 
eder. “Kontrol eden kişiler” terimi, Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun 
biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev 
Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde 
kullanılan “gerçek faydalanıcı” terimi kontrol 
eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir.

Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı 
“müşterini tanı” başlıklı tavsiyesinin açıklayıcı 
notlarında, tüzel kişilerde kimlik tespitinin 
esasları anlatılırken bir tüzel kişinin kontrol 
edilmesini mümkün kılacak hisse oranına 
sahip kişilerin de kimlik tespitinin yapılması 
gereğine işaret edilmekte; bu durumun 
tüzel kişinin belli bir yüzdenin üzerinde 
hissesine sahip olma şeklinde değerlendirilebi-
leceği belirtilmektedir. Tavsiyede, söz konusu 
eşik oran hakkında kesin bir değerlendirme 
yapılmamakla birlikte, bu oranın % 25 olarak 
uygulanması örnek olarak sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Tedbirler Yönetmeliği’nde 
“gerçek faydalanıcı”nın yükümlü nezdinde 
adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi 
veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kon-
trolünde bulunduran ya da bunlara ait 
hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı duru-
munda olan gerçek kişi veya kişileri ifade 
ettiği belirtilmekte ve tüzel kişiliğin % 25’i 
aşan hisseye sahip ortakları gerçek fay-
dalanıcı olarak belirlenmektedir.

Pasif FOYK’ları kontrol eden kişilerin tespiti 
amacıyla Tedbirler Yönetmeliği ve Mali 
Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri ile uyumlu 
şekilde:

a) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortakları kontrol eden kişi 
olarak dikkate alınacaktır.

b) Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip 
gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 
olmadığından şüphelenilmesi veya bu 
oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak 
bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği 
nihai olarak kontrolünde bulunduran 
gerçek kişi ya da kişilerin ortaya çıkarıl-
ması için gerekli tedbirler alınacak ve bu 
tedbirler sonucunda tespit edilen gerçek 
kişi ya da kişiler kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir.
c) Kontrol eden kişinin bu şekilde tespit 
edilemediği durumlarda ise ticaret 
siciline kayıtlı en üst düzey icra yetkisine 
sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey 
yönetici sıfatıyla kontrol eden kişi olarak 
kabul edilecektir. Bu kapsamda kimlik 
bilgilerini içeren noter onaylı imza 
sirküleri kontrol eden kişilerin tespitinde 
kanıt niteliğindeki belge olarak kullanılacaktır.

OECD Mevzuatı Kapsamındaki Açıklamalar:
Raporlanabilir Hesap: Bir veya birden çok 
Raporlanabilir Kişi tarafından tutulan veya 
Raporlanabilir kişi olan bir veya birden çok 
kontrol eden kişisi bulunan Pasif Finansal 
Olmayan Kurum tarafından tutulan hesap 
anlamına gelir.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden 
kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili 
kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet 
ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan 
ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi 
mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelik-
teki evrağı ifade eder.

Finansal Kuruluş: CRS mevzuatında belir-
tilen Saklama kuruluşları, Mevduat Kurum-
ları, Yatırım Kuruluşları veya Belirli Sigorta 
Şirketleri Finansal Kuruluş sayılır.

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş:

Raporlama Yapmayan Finansal Kuruluş 
ifadesi:

a) Belirli Sigorta Şirketleri, Muhafaza 
Kurumu veya Mevduat Kurumu tarafın-
dan yürürlüğe koyulan tür ile ilgili ticari 
finansal faaliyete ilişkin yükümlülükten 
ortaya çıkan ödeme haricindeki bir 
Resmi Merci, Uluslararası Organizasyon 
veya Merkez Bankası;

b) Yoğun Katılımlı Emeklilik Fonu, Düşük 
Katılımlı Emeklilik Fonu, Resmi Mercilere 
ait Emeklilik Fonu, Uluslararası Organi-
zasyon veya Merkez Bankası veya Nitelik-
li Kredi Kartı Hamili İhraç Eden Kişi;

c) Vergi kaçırmak üzere kullanılma riski 
düşük olan, temelde B(1)(a) ve (b) 
bentlerinde tasvir edilen Kuruluşlardan 
herhangi birinin benzer özelliklerini 
taşıyan ve söz konusu Kuruluşun Rapor-
lama Yapmayan Finansal Kuruluş olarak 
statüsünün Ortak Raporlama Standart-
larını ihlal etmediği farz edilerek, yerel 
yasalar tarafından Raporlama Yapmayan 
Finansal Kuruluş olarak tanımlanan her-
hangi bir Kuruluş veya

d) İstisna Teşkil Eden Kolektif Yatırım 
Aracı veya

e) Vakıf yöneticisi Raporlama Yapan bir 
Finansal Kuruluş olan ve tröstün bütün 
Raporlanabilir Hesapları nezdinde 
Bölüm’e uygun biçimde raporlanması 
gereken bütün bilgileri raporlayan ve 
Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgenin 
yasaları kapsamında kurulmuş bir tröst 
anlamına gelmektedir.

Raporlanabilir Kişi:

“Raporlanabilir Kişi” ifadesi, (i) Hisse 
senetleri bir veya daha fazla bir menkul 
kıymetler borsasında işlem gören şirket, (ii) 
Madde (i)’de açıklanan bir şirkete ait Bağlı 
Kuruluş olan herhangi bir şirket, (iii) Resmi 
Bir Merci, (iv) Uluslararası Bir Organizasyon, 
(v) Bir Merkez Bankası veya (vi) Bir Finans 
Kurumu haricindeki herhangi bir Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede İkamet Eden 
Kişi anlamına gelmektedir.

Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi:

“Raporlama Kapsamındaki İdari Bölgede 
İkamet Eden Kişi” ifadesi, ilgili idari birimin 
vergi yasaları kapsamında Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan bir 
şahıs veya Kuruluş ya da Raporlama 
Kapsamındaki İdari Bölgede mukim olan 
miras bırakanların terekesi anlamına 
gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 
ortaklık, sınırlı sorumlu ortaklık veya vergi 
mükellefi olmadığı benzer yasal düzenle-
meler gibi bir Kuruluşun, asıl yönetiminin 
ikamet ettiği idari bölgede mukim olduğu 
addedilecektir.

Kontrol Eden Kişi:

“Kontrol Eden Kişi” terimi Bir Kuruluş üze-
rinde yönetim gücü bulunan gerçek kişiler 
anlamına gelmektedir. Bu kuruluşun bir 
tröst olması durumunda söz konusu terim, 
mülkünü vasiyetle bırakan kimse(ler), (varsa) 
veli(ler), menfaat sahibi (sahipleri) veya 
menfaat sahibi zümreleri ve tröst üzerinde 
tam hakimiyeti bulunan diğer gerçek kişi(ler) 
anlamına gelirken, tröst haricinde bir yasal 
düzenleme olması halinde söz konusu 
terim eşdeğer veya benzer pozisyonlardaki 

kişilere tekabül etmektedir. “Kontrol Eden 
Kişiler” terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsi-
yelerine uygun biçimde yorumlanmalıdır. 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün 
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 
Hakkında Yönetmelik’te kimlik tespiti için 
gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının 
tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
Kanıtlayıcı Belgeler:
Yazılı kanıt ifadesi aşağıdakilerden herhangi 
birinin yerine kullanılabilir:

a) Alacaklının mukim bulunduğunu ifade 
ettiği bölgedeki devlet kurumu tarafından 
düzenlenen bir ikamet belgesi (örneğin, 
bu işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye)

b) kişi bağlamında, kişinin adının belirtildiği 
ve kimlik yerine geçen, herhangi bir yetkili 
devlet makamı tarafından düzenlenmiş 
kimlik belgesi (örneğin, bu işlerle ilgilenen 
bir kurum veya kuruluş veya bir belediye)

c) Tüzel kişi bağlamında, tüzel kişiliğin 
unvanı ve merkez ofisinin mukim 
olduğunu ifade ettiği bölgedeki veya 
tüzel kişiliğin kurulduğu bölgedeki adresi-
ni içerir yetkili devlet makamı(örneğin, bu 
işlerle ilgilenen bir kurum veya kuruluş 
veya bir belediye) tarafından düzenlen-
miş herhangi bir resmi doküman

d) Herhangi bir denetimden geçmiş mali 
bilanço, üçüncü taraf kredi raporu, iflas 
dosyası veya menkul kıymetler 
regülatörü raporu

Pasif Finansal / Finansal Olmayan Kuruluş:
Pasif FOYK terimi şu anlama gelmektedir; (i) 
Aktif Olmayan Finansal Olmayan Kuruluş, (ii) 
katılımcı olmayan bir idari bölgede yerleşik 
olan ve başka bir finansal kuruluş tarafından 

kontrol edilen/yönetilen yatırım kuruluşu.
FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek 
Kaynaklar:
https://www.irs.gov/businesses/corporations/-
foreign-account-tax-compliance-act-fatca 
http://www.oecd.org/tax/automatic-ex-
change/common-reporting-standard/

Feragat Beyanı:
Burada verilen bilgiler sadece bilgilendirme 
amaçlı ve genel kapsamdadır. Vergi 
danışmanlığı veya hukuki danışmanlık olarak 
değerlendirilmemelidir. İlgili mevzuata 
dayanarak yapılan bu bilgilendirmenin doğru-
luğuna veya eksiksizliğine ilişkin İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bir 
taahhütte bulunulmamaktadır ve gerçekleşe-
bilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. 
Müşterilerimiz kendi özel durumları ile ilgili 
olarak profesyonel bir vergi veya hukuk 
danışmanına başvurmalıdırlar.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, 
Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Kanunu 
(FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Ver-

gisel Konular için Finansal Hesap Bilgileri-
nin Otomatik Değişimi ile ilgili standart 
(Ortak Raporlama Standardı (Common 
Reporting Standard (CRS), Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasın-
da imzalanan uluslararası anlaşmalar ve 
diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere 
istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler 
ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ülke 
resmi otoriteleri vd.) Aracı Kurum tarafın-
dan paylaşılmasına muvafakat ettiğimi 
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel 
bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, 
gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu 
bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim 
belgelerde değişiklik olması veya yanlış 
hale gelmesi durumunda, en geç 30 gün 
içerisinde Aracı Kurumu bilgilendireceğimi 
ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde 
yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, 
yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırı-
ma tabi tutulabileceğim konusunda Aracı 
Kurum tarafından bilgilendirildiğimi 
önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da 
tüm hükümlerin geçerli olduğunu 
bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul 
ve beyan ederim/ederiz.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

FİRMA ADI

Firmayı Temsile
Yetkili Kişi veya
Tüm Ortakların İmzası

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İmza,
Kaşe

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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luş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetme-
lik, 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsi-
yon Borsası Yönetmeliği, 27.08.2001 tarih 
ve 24506 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Seri:V No:51 sayılı Aracı Kuruluşların 
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faali-
yetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve 
Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ, söz konusu 
Yönetmelikler ve Tebliğ uyarınca Sermaye 
Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi 
tarafından yapılan yürürlükteki ve/veya 
ileride yürürlüğe girecek düzenlemeleri, 
ilgili diğer düzenlemeleri ve tüm bunlarda 
yapılacak değişiklikleri, 

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, 
sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve dövizi alma veya satma yüküm-
lülüğü veren sözleşmeyi, 

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa 
belirli bir vadede veya belirli bir vadeye 
kadar; önceden belirlenen fiyat, miktar ve 
nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, 
sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve dövizi alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan 
sözleşmeyi, 

Dayanak Varlık: Vadeli işlem veya opsiyon 
sözleşmesinde alma veya satma hakkı 
ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekono-
mik veya finansal gösterge, sermaye piyasa-
sı aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi,

Uzun Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmel-
erinde; sözleşmenin vadesi geldiğinde, 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleş-
mede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktar-
da satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağla-
ma hak ve yükümlülüğünü, 

Opsiyon sözleşmelerinde,
(a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 

miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,
 
(b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,

Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmel-
erinde; sözleşmenin vadesi geldiğinde, 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleş-
mede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktar-
da satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama 
hak ve yükümlülüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde;
(a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,
 
(b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını, 

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan 
tarafın, sözleşmede yer alan haklar 
karşılığında opsiyon sözleşmesini satan 
tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi, 

Emir: Alım (uzun) veya satım (kısa) emrini,
 
Pozisyon Açma Emri: MÜŞTERİ’nin ARACI 
KURUM’a türev araçlarının satın alınması 
için yazılı veya ARACI KURUM tarafından 
kabul edilmesi kaydıyla, sözlü ya da telefon, 
teleks, telefaks veya diğer iletişim araçları 
kullanarak yaptığı bildirimi, 

Pozisyon Kapatma Emri (Ters İşlem): Vadeli 
işlem sözleşmelerinde ters işlem; aynı özel-
liklere sahip sözleşme bazında olmak kay-
dıyla, söz konusu sözleşmenin işlem 

gördüğü piyasadaki son işlem gününe 
kadar uzun pozisyon karşısında kısa 
pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun 
pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini, 
Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem; aynı 
özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem 
gördüğü piyasadaki son işlem gününe 
kadar, alım (satım) opsiyonunda uzun 
pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonun-
da kısa pozisyon alınarak, alım (satım) opsiy-
onunda kısa pozisyon alındıysa, alım (satım) 
opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, 
pozisyonun tasfiyesini, 

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya 
ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, 

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde 
sözleşmeye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade 
sonunda kullanılabileceği fiyatı, 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Borsa veya 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve türev 
araçların hesaplanma şekli ve yöntemi belir-
tilen gün sonlarında hesapların güncelleştir-
ilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafın-
dan belirlenen fiyatı, 

Son Uzlaşma Fiyatı: Borsa veya Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve türev araçların hesap-
lanma şekli ve yöntemi belirtilen gün son-
larında hesapların kapatılmasında kullanıl-
mak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, 

Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem 
veya opsiyon sözleşmesinde tek bir 
MÜŞTERİ’nin tüm kurumlar nezdindeki hes-
aplarında tek yönlü sahip olacağı azami 
sözleşme sayısını veya oranını, 

Teselsüllü Müşterek Hesap: Birden fazla 
MÜŞTERİ’den her birinin tek başına hesap-
taki para ve menkul kıymetlerin tamamı 
üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapat-
abildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu 
Müşterek hesabı,

İşlem Teminatları: Başlangıç ve sürdürme 

teminatı olarak temin edilen tutarları, 

Takas Merkezi: Borsa tarafından Takas 
Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem 
sözleşmelerinin takasını yapmakla görev-
lendirilmiş İMKB Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş.’yi (Takasbank) veya Borsa tarafından 
başka bir kuruluşun Takas Merkezi olarak 
belirlenmesi durumunda bu kuruluşu, 

Takas Tarihi: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piya-
sası’nda gerçekleşen işlemlerden doğan 
yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmesi 
gereken tarihi, 

Borsa Payı: 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği uyarınca 
üyeler tarafından gerçekleştirilen alım satım 
işlemleri üzerinden hesaplanan Borsa 
tarafından üyelerden tahsis edilen ücreti, 

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her türev 
araçların alım satım emri ve vade sonunda 
Borsa/VİOP tarafından otomatik pozisyon 
kapatma işlemleri nedeniyle; MÜŞTERİ’nin 
ARACI KURUM’a ödemekle yükümlü 
olduğu oransal veya sabit ücreti, 

Komisyon: Sermaye piyasası araçlarının 
alımı, satımı ve saklanması, MÜŞTERİ nam 
ve hesabına sermaye piyasası araçlarının 
anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin 
tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz 
pay alma haklarının ve hisse senetlerinden 
oy haklarının kullanılması; MÜŞTERİ’ye ait 
nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve 
ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına 
ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü 
menkul kıymet işlemleri ve türev araç işlem-
leri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Sakla-
ma Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile 
ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilen 
masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri 
(işbu sözleşme imzalanmasından sonra 
yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince 
oran ve tutarların değişmesi durumunda 
ARACI KURUM’un bu değişikliği bedel ve 
ücretlere yansıtma hakkı saklıdır.)
ifade eder.
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Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 

Borsa/VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nı, 

Türev Araç: Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Sözleşmeleri’ni,

Borsa ve Sermaye Piyasası Mevzuatı: 
24327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuru-

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN 
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Madde 1: 
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

Madde 2: 
TANIMLAR ve KISALTMALAR

1.1. Bir tarafta İNTEGRAL YATIRIM 
MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle 
“ARACI KURUM” olarak adlandırılacaktır) 
ve diğer tarafta aşağıda kimliği yazılı 
gerçek ya da tüzel kişi MÜŞTERİ (bundan 
böyle kanuni temsilcisi veya vekili de 
dâhil olmak üzere “MÜŞTERİ” olarak 

anılacaktır) aşağıdaki şartlarla işbu Türev 
Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve 
Sözleşmesi’ni (bundan böyle “Sözleşme” 
olarak anılacaktır) akdetmişlerdir. İşbu 
sözleşme MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM 
nezdinde açılmış ve ileride açılacak her 
türlü hesapları için de geçerli olacaktır. 

Müşteri Hesap No

Müteselsil No

Sözleşme Yeri ve Tarihi

Ünvanı : İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adresi  : BÜYÜKDERE CAD. 59. SOKAK SPINE TOWER NO:243 KAT:2 
     34398 MASLAK-SARIYER/İSTANBUL
Telefon  : 444 1 858 
Faks  : (0212) 328 30 81

KURUMU TANITICI BİLGİLER:

MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER: 
Hesap Numarası  :
Adı Soyadı/Ünvanı  :
T.C. Kimlik Numarası :
Takas Sicil Numarası  :
Anne Kızlık Soyadı   :
Mesleği   :
İkametgah Adresi  :
    
Tebligat Adresi  :
    
Telefon Numarası   :
Faks Numarası   :
E-Mail Adresi  :
Vergi Dairesi Numarası :



luş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetme-
lik, 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsi-
yon Borsası Yönetmeliği, 27.08.2001 tarih 
ve 24506 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Seri:V No:51 sayılı Aracı Kuruluşların 
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faali-
yetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve 
Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ, söz konusu 
Yönetmelikler ve Tebliğ uyarınca Sermaye 
Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi 
tarafından yapılan yürürlükteki ve/veya 
ileride yürürlüğe girecek düzenlemeleri, 
ilgili diğer düzenlemeleri ve tüm bunlarda 
yapılacak değişiklikleri, 

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, 
sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve dövizi alma veya satma yüküm-
lülüğü veren sözleşmeyi, 

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa 
belirli bir vadede veya belirli bir vadeye 
kadar; önceden belirlenen fiyat, miktar ve 
nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, 
sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve dövizi alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan 
sözleşmeyi, 

Dayanak Varlık: Vadeli işlem veya opsiyon 
sözleşmesinde alma veya satma hakkı 
ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekono-
mik veya finansal gösterge, sermaye piyasa-
sı aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi,

Uzun Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmel-
erinde; sözleşmenin vadesi geldiğinde, 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleş-
mede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktar-
da satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağla-
ma hak ve yükümlülüğünü, 

Opsiyon sözleşmelerinde,
(a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 

miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,
 
(b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,

Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmel-
erinde; sözleşmenin vadesi geldiğinde, 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleş-
mede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktar-
da satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama 
hak ve yükümlülüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde;
(a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,
 
(b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını, 

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan 
tarafın, sözleşmede yer alan haklar 
karşılığında opsiyon sözleşmesini satan 
tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi, 

Emir: Alım (uzun) veya satım (kısa) emrini,
 
Pozisyon Açma Emri: MÜŞTERİ’nin ARACI 
KURUM’a türev araçlarının satın alınması 
için yazılı veya ARACI KURUM tarafından 
kabul edilmesi kaydıyla, sözlü ya da telefon, 
teleks, telefaks veya diğer iletişim araçları 
kullanarak yaptığı bildirimi, 

Pozisyon Kapatma Emri (Ters İşlem): Vadeli 
işlem sözleşmelerinde ters işlem; aynı özel-
liklere sahip sözleşme bazında olmak kay-
dıyla, söz konusu sözleşmenin işlem 

gördüğü piyasadaki son işlem gününe 
kadar uzun pozisyon karşısında kısa 
pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun 
pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini, 
Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem; aynı 
özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem 
gördüğü piyasadaki son işlem gününe 
kadar, alım (satım) opsiyonunda uzun 
pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonun-
da kısa pozisyon alınarak, alım (satım) opsiy-
onunda kısa pozisyon alındıysa, alım (satım) 
opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, 
pozisyonun tasfiyesini, 

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya 
ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, 

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde 
sözleşmeye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade 
sonunda kullanılabileceği fiyatı, 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Borsa veya 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve türev 
araçların hesaplanma şekli ve yöntemi belir-
tilen gün sonlarında hesapların güncelleştir-
ilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafın-
dan belirlenen fiyatı, 

Son Uzlaşma Fiyatı: Borsa veya Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve türev araçların hesap-
lanma şekli ve yöntemi belirtilen gün son-
larında hesapların kapatılmasında kullanıl-
mak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, 

Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem 
veya opsiyon sözleşmesinde tek bir 
MÜŞTERİ’nin tüm kurumlar nezdindeki hes-
aplarında tek yönlü sahip olacağı azami 
sözleşme sayısını veya oranını, 

Teselsüllü Müşterek Hesap: Birden fazla 
MÜŞTERİ’den her birinin tek başına hesap-
taki para ve menkul kıymetlerin tamamı 
üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapat-
abildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu 
Müşterek hesabı,

İşlem Teminatları: Başlangıç ve sürdürme 

teminatı olarak temin edilen tutarları, 

Takas Merkezi: Borsa tarafından Takas 
Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem 
sözleşmelerinin takasını yapmakla görev-
lendirilmiş İMKB Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş.’yi (Takasbank) veya Borsa tarafından 
başka bir kuruluşun Takas Merkezi olarak 
belirlenmesi durumunda bu kuruluşu, 

Takas Tarihi: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piya-
sası’nda gerçekleşen işlemlerden doğan 
yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmesi 
gereken tarihi, 

Borsa Payı: 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği uyarınca 
üyeler tarafından gerçekleştirilen alım satım 
işlemleri üzerinden hesaplanan Borsa 
tarafından üyelerden tahsis edilen ücreti, 

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her türev 
araçların alım satım emri ve vade sonunda 
Borsa/VİOP tarafından otomatik pozisyon 
kapatma işlemleri nedeniyle; MÜŞTERİ’nin 
ARACI KURUM’a ödemekle yükümlü 
olduğu oransal veya sabit ücreti, 

Komisyon: Sermaye piyasası araçlarının 
alımı, satımı ve saklanması, MÜŞTERİ nam 
ve hesabına sermaye piyasası araçlarının 
anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin 
tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz 
pay alma haklarının ve hisse senetlerinden 
oy haklarının kullanılması; MÜŞTERİ’ye ait 
nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve 
ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına 
ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü 
menkul kıymet işlemleri ve türev araç işlem-
leri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Sakla-
ma Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile 
ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilen 
masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri 
(işbu sözleşme imzalanmasından sonra 
yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince 
oran ve tutarların değişmesi durumunda 
ARACI KURUM’un bu değişikliği bedel ve 
ücretlere yansıtma hakkı saklıdır.)
ifade eder.
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Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 

Borsa/VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nı, 

Türev Araç: Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Sözleşmeleri’ni,

Borsa ve Sermaye Piyasası Mevzuatı: 
24327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuru-



luş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetme-
lik, 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsi-
yon Borsası Yönetmeliği, 27.08.2001 tarih 
ve 24506 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Seri:V No:51 sayılı Aracı Kuruluşların 
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faali-
yetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve 
Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ, söz konusu 
Yönetmelikler ve Tebliğ uyarınca Sermaye 
Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi 
tarafından yapılan yürürlükteki ve/veya 
ileride yürürlüğe girecek düzenlemeleri, 
ilgili diğer düzenlemeleri ve tüm bunlarda 
yapılacak değişiklikleri, 

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, 
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
ekonomik veya finansal göstergeyi, 
sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve dövizi alma veya satma yüküm-
lülüğü veren sözleşmeyi, 

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa 
belirli bir vadede veya belirli bir vadeye 
kadar; önceden belirlenen fiyat, miktar ve 
nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, 
sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli 
madeni ve dövizi alma veya satma hakkı 
veren, satan tarafı ise yükümlü kılan 
sözleşmeyi, 

Dayanak Varlık: Vadeli işlem veya opsiyon 
sözleşmesinde alma veya satma hakkı 
ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekono-
mik veya finansal gösterge, sermaye piyasa-
sı aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi,

Uzun Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmel-
erinde; sözleşmenin vadesi geldiğinde, 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleş-
mede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktar-
da satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağla-
ma hak ve yükümlülüğünü, 

Opsiyon sözleşmelerinde,
(a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 

miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,
 
(b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,

Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmel-
erinde; sözleşmenin vadesi geldiğinde, 
sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleş-
mede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktar-
da satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama 
hak ve yükümlülüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde;
(a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını,
 
(b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin 
vadesinde veya vadeye kadar olan süre 
içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı 
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen 
miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı 
sağlama hakkını, 

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan 
tarafın, sözleşmede yer alan haklar 
karşılığında opsiyon sözleşmesini satan 
tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi, 

Emir: Alım (uzun) veya satım (kısa) emrini,
 
Pozisyon Açma Emri: MÜŞTERİ’nin ARACI 
KURUM’a türev araçlarının satın alınması 
için yazılı veya ARACI KURUM tarafından 
kabul edilmesi kaydıyla, sözlü ya da telefon, 
teleks, telefaks veya diğer iletişim araçları 
kullanarak yaptığı bildirimi, 

Pozisyon Kapatma Emri (Ters İşlem): Vadeli 
işlem sözleşmelerinde ters işlem; aynı özel-
liklere sahip sözleşme bazında olmak kay-
dıyla, söz konusu sözleşmenin işlem 

gördüğü piyasadaki son işlem gününe 
kadar uzun pozisyon karşısında kısa 
pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun 
pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini, 
Opsiyon sözleşmelerinde ters işlem; aynı 
özelliklere sahip sözleşme bazında olmak 
kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem 
gördüğü piyasadaki son işlem gününe 
kadar, alım (satım) opsiyonunda uzun 
pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonun-
da kısa pozisyon alınarak, alım (satım) opsiy-
onunda kısa pozisyon alındıysa, alım (satım) 
opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, 
pozisyonun tasfiyesini, 

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya 
ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, 

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde 
sözleşmeye konu olan varlığın alım veya 
satım hakkının vade süresince veya vade 
sonunda kullanılabileceği fiyatı, 

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Borsa veya 
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve türev 
araçların hesaplanma şekli ve yöntemi belir-
tilen gün sonlarında hesapların güncelleştir-
ilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafın-
dan belirlenen fiyatı, 

Son Uzlaşma Fiyatı: Borsa veya Sermaye 
Piyasası Mevzuatı ve türev araçların hesap-
lanma şekli ve yöntemi belirtilen gün son-
larında hesapların kapatılmasında kullanıl-
mak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, 

Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem 
veya opsiyon sözleşmesinde tek bir 
MÜŞTERİ’nin tüm kurumlar nezdindeki hes-
aplarında tek yönlü sahip olacağı azami 
sözleşme sayısını veya oranını, 

Teselsüllü Müşterek Hesap: Birden fazla 
MÜŞTERİ’den her birinin tek başına hesap-
taki para ve menkul kıymetlerin tamamı 
üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapat-
abildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu 
Müşterek hesabı,

İşlem Teminatları: Başlangıç ve sürdürme 

teminatı olarak temin edilen tutarları, 

Takas Merkezi: Borsa tarafından Takas 
Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem 
sözleşmelerinin takasını yapmakla görev-
lendirilmiş İMKB Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş.’yi (Takasbank) veya Borsa tarafından 
başka bir kuruluşun Takas Merkezi olarak 
belirlenmesi durumunda bu kuruluşu, 

Takas Tarihi: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piya-
sası’nda gerçekleşen işlemlerden doğan 
yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmesi 
gereken tarihi, 

Borsa Payı: 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği uyarınca 
üyeler tarafından gerçekleştirilen alım satım 
işlemleri üzerinden hesaplanan Borsa 
tarafından üyelerden tahsis edilen ücreti, 

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her türev 
araçların alım satım emri ve vade sonunda 
Borsa/VİOP tarafından otomatik pozisyon 
kapatma işlemleri nedeniyle; MÜŞTERİ’nin 
ARACI KURUM’a ödemekle yükümlü 
olduğu oransal veya sabit ücreti, 

Komisyon: Sermaye piyasası araçlarının 
alımı, satımı ve saklanması, MÜŞTERİ nam 
ve hesabına sermaye piyasası araçlarının 
anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin 
tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz 
pay alma haklarının ve hisse senetlerinden 
oy haklarının kullanılması; MÜŞTERİ’ye ait 
nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve 
ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına 
ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü 
menkul kıymet işlemleri ve türev araç işlem-
leri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Sakla-
ma Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile 
ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilen 
masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri 
(işbu sözleşme imzalanmasından sonra 
yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince 
oran ve tutarların değişmesi durumunda 
ARACI KURUM’un bu değişikliği bedel ve 
ücretlere yansıtma hakkı saklıdır.)
ifade eder.
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Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 

Borsa/VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nı, 

Türev Araç: Vadeli İşlem ve Opsiyon 

Sözleşmeleri’ni,

Borsa ve Sermaye Piyasası Mevzuatı: 
24327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuru-



İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin talebi üzerine, 
borsa ve sermaye piyasası mevzuatına 
uygun olarak türev araçların alım satımına 
aracılık sıfatıyla, ARACI KURUM’un 
MÜŞTERİ’nin nam ve hesabına ve MÜŞTERİ 
hesabına kendi namına Borsa’da, türev 
araçlarının alım satım işlemlerinin yapılması 
ve Borsa ve sermaye piyasası mevzuatına 
göre ARACI KURUM nezdindeki MÜŞTERİ’nin 
hesabı aracılığı ile teminatların yatırılması, 
çekilmesi, idaresi ve nemalandırılması işlem-

lerinde, her bir işlem için ayrı sözleşme 
imzalamasına gerek olmaksızın uyulması 
zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları 
bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin 
hükümleri içermektedir. Bu sözleşme, 
aracılık faaliyetleri kapsamında ARACI 
KURUM’un MÜŞTERİ hesabına sadece 
VIOP’da gerçekleştireceği türev araçların 
alım ve satımı ve bunlara ilişkin işlemleri 
kapsar.

ARACI KURUM, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 
ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca hesap açmadan önce, 
MÜŞTERİ’lerinin kimlik bilgilerini tespit eder. 
Yine bu kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca, ARACI KURUM hesap 
açmadan önce, kendi adına ve fakat başkası 
hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin 
MÜŞTERİ’lerinin yazılı beyanlarını alarak, 
kimlik bilgilerini tespit eder. ARACI KURUM, 
MÜŞTERİ’nin ve yetkili temsilcilerinin kim-
liğini, imzalarını, iletilen yazılı talimatlarını ve 
diğer iletişim cihazları ile iletilen belgeleri 
kendisine verilmiş bilgi, belge ve imza 
örnekleri ile karşılaştırır ve Müşteriyi Tanıma 
Kuralı uyarınca denetler ve inceler. 

ARACI KURUM gereken özeni göstererek, 
imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle 
yapar ve ilk bakışta anlaşılmayan ve ancak 
kaligrafik inceleme ile MÜŞTERİ’ye ait 
olmayan imzalar ve imza benzerlerinin 
sonuçlarından veya bahsi geçen belgelerin 

sahteliğinden sorumlu değildir. 

MÜŞTERİ (gerçek kişi MÜŞTERİLER de dahil 
olmak üzere), işbu Sözleşme çerçevesinde 
yapacağı tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak 
temsilci/temsilciler tayin edebilir, tanzim 
edeceği yetki belgesiyle tüm işlemlerini 
yetkili temsilci/temsilcileri aracılığı ile yapa-
bilir. MÜŞTERİ, yetkili temsilcisini azletmek 
isterse bir azilname düzenleyerek ARACI 
KURUM’a yazılı olarak iletmek zorundadır. 
Azilname tebliğ edildiği an yürürlüğe girer. 
Yetkili temsilcinin azilname tebliğ edil-
meden önceki döneme ait yaptığı, mevzua-
ta uygun tüm iş ve işlemler ile yazılı ve/veya 
sözlü verdiği emirlerden dolayı ARACI 
KURUM’a herhangi bir sorumluluk yüklene-
mez. MÜŞTERİ, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 
ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri 
uyarınca,; kimlik bilgilerini ve hesapları ile 
ilgili diğer bilgi ve belgelerin ARACI KURUM 
tarafından yetkili kişi ve kurumlara ifşa edile-
bileceğini kabul ve beyan eder. 

Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek 
yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak ARACI KURUM’a bildirilmedikçe 
hesap sahiplerinden her bir işi tek başına 
herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebi-
lecek, işbu Sözleşme’nin diğer maddel-

erinde belirtilen yetkileri tek başına kulla-
nabilecektir. Bundan dolayı; hesap sahipleri-
nin her bir işi, diğerinin/diğerlerinin yatırım 
hesabını kullanmasından ve işlem yaptır-
masından doğacak tüm sonuçlardan 
müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olacaklarını önceden beyan, kabul ve taah-

hüt ederler. Her bir hesap sahibi, diğerinin 
muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın 
hesaptan tek başına işlem ve tahsilat yapa-
bilir. Bu hususta, hesap sahipleri yekdiğerini 
temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt 
ederler. ARACI KURUM, müşterek hesap 
sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 

göndermesi veya hesapla ilgili işlemler 
konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde 
bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar 
ve onlar da hesap ekstresini ihbar, ihtar veya 
bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşter-
ek hesap sahiplerinden her biri, diğerini 
tebligat ve bildirim konusunda temsil eder. 
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Madde 3: 
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Madde 4: 
HESAP AÇILMASI

Madde 5: 
MÜŞTEREK HESAPLAR



Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek 
yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı 
olarak ARACI KURUM’a bildirilmedikçe 
hesap sahiplerinden her bir işi tek başına 
herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem 
yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebi-
lecek, işbu Sözleşme’nin diğer maddel-

erinde belirtilen yetkileri tek başına kulla-
nabilecektir. Bundan dolayı; hesap sahipleri-
nin her bir işi, diğerinin/diğerlerinin yatırım 
hesabını kullanmasından ve işlem yaptır-
masından doğacak tüm sonuçlardan 
müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olacaklarını önceden beyan, kabul ve taah-

hüt ederler. Her bir hesap sahibi, diğerinin 
muvafakatine lüzum ve ihtiyaç olmaksızın 
hesaptan tek başına işlem ve tahsilat yapa-
bilir. Bu hususta, hesap sahipleri yekdiğerini 
temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt 
ederler. ARACI KURUM, müşterek hesap 
sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi 

göndermesi veya hesapla ilgili işlemler 
konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde 
bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar 
ve onlar da hesap ekstresini ihbar, ihtar veya 
bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşter-
ek hesap sahiplerinden her biri, diğerini 
tebligat ve bildirim konusunda temsil eder. 

6.1. Emirlerde Bulunması Gereken 
Hususlar 
ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa’da 
gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir 
alındığında, bir “emir formu” düzenler. 
Emirlerin yazılı olarak alınması halinde emir 
formunda MÜŞTERİ’nin yetkililerinin imzası 
bulunur. MÜŞTERİ’den telefon veya benzeri 
iletişim araçlarıyla veya sözlü olarak alınan 
emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emir 
formunda, emrin alındığı tarih ile saat ve 
dakika olarak zamanı gösteren bir ibare, 
damga veya bilgisayar marifeti basılacaktır. 
MÜŞTERİ’nin verdiği emirlerde aşağıdaki 
bilgilerin bulunması şarttır: 
1. Sıra numarası, 
2. Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, 
3. Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi 
veya opsiyon sözleşmesi olduğu), 
4. Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım 
opsiyonu olduğu, 
5. Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon (YP) 
açmak istendiği, 
6. Sözleşme adedi, 
7. Sözleşmenin tanımı, 
8. Fiyat ve emir türü, 
9. Emrin geçerlilik süresi, 
10. Emrin verildiği seans, 
11. Hesap tipi (MÜŞTERİ, global hesap), 
12. MÜŞTERİ hesap numarası, 
13. Tarih ve zaman, 
14. MÜŞTERİ ad soyad ya da unvanı ile 
imzası, 
15. Emri alan ARACI KURUM görevlisinin adı, 
soyadı ve imzası 
16. İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas 
kurumu,
17. İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, 
ABD doları ve diğer).

Emir formu, müteselsil sıra numarası ile 
yukarıdaki bilgileri taşıması şartı ile serbestçe 
düzenlenir. Borsa’nın fark veya strateji veya-
hut diğer özel formatlı emirlerin işlem 
sistemine girilmesine imkân sağlaması 
durumunda; MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a 
ileteceği emirlerde bu özellikleri ayrıca 
belirtmek zorundadır. 

6.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme 
Şekilleri
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği emirle-
rde, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını 
kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda 
ARACI KURUM’u serbest bırakabilir. Emirle-
rde alım veya satım fiyatları, “piyasa fiyatlı”, 
“limitli”, “uzlaşma fiyatlı” ya da “zarar durdur-
malı” olmak üzere dört türlü belirlenebilir. 
Emirlerde açıklık yoksa MÜŞTERİ’nin ARACI 
KURUM’u serbest bıraktığı kabul edilir. 
Emirlerde, alım veya satım fiyatları aşağıdaki 
şekillerde belirlenebilir: 

(a) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için 
mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım 
veya satım yapılmasını öngören emirdir. 

(b) Limitli Emir: Alım veya satımın MÜŞTERİ 
tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli 
alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa 
fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım 
emirlerinde ise, piyasa fiyatından veya 
piyasa fiyatının üzerindeki fiyattan işlem 
yapılabilir. 

(c) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan 
uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir. 

(d) Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir 

pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınır-
landırılması amacıyla verilen ve fiyatların 
belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa 
fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir 
türüdür. 

Emirlerde yukarıdaki sayılanların dışında da 
fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

6.3. Emir, Talimat, Talep ve Bildirimlerin 
İletilme Esasları 
6.3.1. MÜŞTERİ’den yazılı emir alındığında, 
Emir Formu en az iki nüsha olarak düzenle-
nir. İmzalı bir nüshası emri veren 
MÜŞTERİ’ye verilir. MÜŞTERİ’den seanstan 
önce veya seans sırasında telefon, faks, 
internet veya diğer iletişim yöntemleriyle 
MÜŞTERİ imzası olmaksızın emir alınabilir, 
bunlar alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. 

6.3.2. Telefonla alınan emirlerde; konuşma-
lar, ARACI KURUM tarafından uygun ciha-
zlarda kaydedilir ve en az 6 ay süreyle 
saklanır. Ayrıca; gerçekleşip gerçekleşmemes-
ine bakılmaksızın, sözlü emirlere ilişkin ses 
kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim 
yılı başından itibaren 2 sene süre ile, bunlar-
dan ihtilaflı olanlar ise bu süre ile sınırlı 
olmaksızın ihtilaf çözülünceye kadar 
saklanır. 

6.3.3. MÜŞTERİ bu Sözleşme’yi imzalamak-
la, telefonla veya şifahi olarak talimat verme 
imkânının kendisine tanınmasını talep etmiş, 
ARACI KURUM da bu talebi kabul etmiştir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından sağla-
nan kolaylıktan yararlanırken telefonla 
talimatın veya şifahi talimatın bütün 
sonuçlarını kabul ederek bu imkânın 
verilmesini talep ettiğini kabul ve taahhüt 
eder.  

ARACI KURUM; gerek gördüğü takdirde, 
telefonla veya şifahi talimatın yerine getir-
ilmesini müteakip MÜŞTERİ’ye, talimatına 
istinaden işlemin gerçekleştirildiğini bildiren 
bir yazıyı faksla veya postayla gönderebilir 
veya şifahi talimat veya telefon talimatının 
verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtasıyla 
kaydeder. Bu kayıt ile ARACI KURUM’un teyit 

yazısının veya ARACI KURUM’daki örneğinin 
münderecatının MÜŞTERİ’nin mutabakatı 
alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu 
MÜŞTERİ kayıtsız şartsız olarak kabul eder. 
MÜŞTERİ, şimdiden bu Sözleşme ile sağla-
nan kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki 
mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin telefon-
la talimatını veya şifahi talimatını yerine 
getirirken, olası hile ve sahteciliklerin 
sonuçlarından, genel veya özel iletişim 
araçlarının işlememesinden veya arızalan-
masından veyahut telefon veya diğer 
iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın 
yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış 
veya eksik iletilmiş olmasından ya da 
talimatın yerine getirilmesine MÜŞTERİ 
yatırım hesabının uygun olmaması ve 
talimatın yerine getirilmesini engelleyen 
fiziki şartların (genel enerji kesintisi, piyasala-
rın kapalı olması, mesai saatleri dışında 
olması vb.) ötürü oluşabilecek sonuçlardan 
ve/veya zararlardan ARACI KURUM kayıt-
larıyla MÜŞTERİ mutabakat unsurları 
birbirlerini teyit ettiği takdirde ARACI 
KURUM, kendisine atfı kabil kusurları dışında 
sorumlu değildir.
 
6.3.4. MÜŞTERİ’nin internet ve benzeri 
iletişim ortamları kanalıyla, her türlü vadeli 
işlem sözleşmesi alıp satması, hesaplarını ve 
ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini 
ARACI KURUM’a yazılı veya internet veya 
benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapacağı 
başvuru ile bildirmesi ve ARACI KURUM’un 
ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi 
uygun görmesi durumunda MÜŞTERİ ile 
İnternet Şubesi Kullanım Sözleşmesi 
imzalanması gerekmektedir.
 
Belirtilen sözleşmedeki düzenlemelerde 
ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’nin söz konusu 
işlemlerini internet ve benzeri iletişim 
ortamları kanalıyla yapması için imkan 
sağlaması ve tüm bu işlemleri MÜŞTERİ 
adına takip ve neticelendirmesi durumunda 
geçerli olacak hükümler belirlenmiştir. 
MÜŞTERİ, internet üzerinden işlem yapma 
hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM tarafından 
sunulan internet hizmetlerini eksiksiz 
alabilmesi için, öncelikle ARACI KURUM 

tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri 
sağlamış olması, internet erişimini sağlay-
abilecek nitelikleri haiz PC, modem ve tele-
fon hattının veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, ARACI 
KURUM’un kullandığı sistemin şartlarına 
uygun yazılım ve donanım bulundurması 
gerekmektedir. Yukarıda sayılanlar internet 
işlemleri için teknik ön şartlar olup, 
sözleşmeyi imzalayıp kendisine “şifre” 
verilmesi talebinde bulunan MÜŞTERİ’nimn 
bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik 
gereklerin olmaması veya eksik ya da yeter-
siz olması hallerinde internet işlemlerinden 
yararlanılamamasının sorumluluğu tama-
men MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından kendis-
ine tahsis edilmiş şifrenin kullanılması sureti-
yle ARACI KURUM ana bilgisayarına eksiksiz, 
doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin 
ve talimatların yerine getirilmesinden 
sorumludur. ARACI KURUM, elinde 
olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü 
MÜŞTERİ tarafından bu işlem hattının 
kullanılması sureti ile internet üzerinde 
yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş 
veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş 
olmasından ve benzeri konulardan kendisine 
atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. 
Elektronik ortamda iletilen emirlerde bilgisa-
yar kayıtları, MÜŞTERİ mutabakatlı olarak 
değerlendirilebilecek ve ARACI KURUM’un 
kayıtları ile mutabakat unsurları birbirini teyit 
ettiği takdirde ARACI KURUM’un kayıtları 
delil olarak kullanılabilecektir. MÜŞTERİ, 
almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde 
ettiği internet hizmetinin herhangi bir ned-
enle kendisi veya 3. kişiler tarafından kötüye 
kullanılmasından dolayı ARACI KURUM’a 
karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye sunmuş 
olduğu internet hizmetinin altyapısını ve 
uygulamalarını, içeriğini ve şeklini istediği 
zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daral-
tmakta veya genişletmekte, yeni ürünler 
ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını 
sistemden çıkartma yetkisine sahiptir. 

6.3.5. ARACI KURUM’un telefon, faks, inter-
net veya diğer iletişim sistemlerinden 
birinde arıza meydana gelmesi durumunda; 

MÜŞTERİ, emir ve talimatlarını çalışan diğer 
alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un bu Sözleşme 
uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç 
formu, hesap durumu ve diğer türlü bildi-
rimlerin elektronik iletişim sistemleri ile 
gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildi-
rimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul 
eder. 

6.4. Emirlerin Borsa’ya İletilme Esasları 
Tüm MÜŞTERİLER tarafından ARACI 
KURUM’a iletilen emirler ile ARACI 
KURUM’un kendi portföyü adına ileteceği 
emirler Borsa’ya ilgili mevzuatta belirtilen 
yöntem ve şekillerde iletilir. ARACI 
KURUM’un MÜŞTERİLERİ ve/veya şirket 
portföyü için verilen emirler, ARACI 
KURUM’da tutulan Emir Takip Formu’na 
alınış sırasına göre kaydedilir. Bu formda 
verilen sıra numarası, emrin alınması sırasın-
da MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda 
MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin emrinin Bor-
sa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni 
gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine 
atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin 
kısmen veya tamamen gerçekleştirilmeme-
sinden sorumlu değildir. ARACI KURUM’a 
bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda; 
ARACI KURUM, ancak MÜŞTERİ’nin doğru-
dan doğruya uğradığı fiili zararlardan 
sorumlu tutulabilir. 

ARACI KURUM, durumu MÜŞTERİ’ye veya 
temsilcisine bildirmek suretiyle, 
MÜŞTERİ’nin emirlerini kısmen veya tama-
men kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin Sermaye Piyasası ve Borsa 
mevzuatı ve bu Sözleşme uyarınca yatır-
ması gereken teminatları süresi içinde yatır-
maması durumunda ARACI KURUM, 
MÜŞTERİ’nin risk artmasına yol açacak şekil-
de yeni pozisyon almaya yönelik yeni 
emirlerini kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin, Borsa tarafından belirlenen 
pozisyon limitlerini aşması durumunda; 
ARACI KURUM, hesaba ilişkin olarak sadece 
pozisyon kapatmaya yönelik emirlerini 

kabul edebilir.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından 
MÜŞTERİ’nin emirlerinin Borsa üyeleri 
tarafından kabul edilmemesi kararı alınması 
ve bu kararın Borsa Bülteni’nde yayımlan-
masından sonra ARACI KURUM ilgili karara 
uygun olarak hareket edecektir. 

6.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi 
MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresinin ilgili 
Borsa’nın işlem esaslarına uygun olmak kay-
dıyla istediği gibi belirleyebilir. Süre belirlen-
memiş emirlerde, MÜŞTERİ’nin seans 
sırasında verdiği emir, aynı gün geçerlidir. 
Seans haricinde verilen emirler, izleyen 
işlem günü için geçerli olacaktır. 

Emirler belirlenen süre içinde gerçekleşme-
dikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden 
kaybederler. 

6.6. Emirlerin Gerçekleşmesi, Gerçekleşen 
Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Hesapların 
Güncellenmesi 
Borsa’ya iletilen ve sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatı çerçevesinde eşleşerek 
işleme dönüşen emirler ile ilgili detay bilgil-
er, ARACI KURUM nezdindeki muhasebe 
kayıtlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Söz 
konusu bilgiler, sıralama işlemine imkân 
verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. 
Gerçekleşen işlemler MÜŞTERİ’ye en geç 
gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve 
satılan sözleşmenin cins, fiyat, miktar veya 
primi ile MÜŞTERİ’ye tahakkuk ettirilen 
komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek 
şekilde düzenlenecek “Türev Araçlar Alım 
Satım Teyit Formu” müteselsil numara 
taşıyacak şekilde düzenlenerek MÜŞTERİ’ye 
gönderilir. 

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar ARACI 
KURUM tarafından sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatına uygun olarak kayıtlara 
yansıtılır. Borsada işlem gören vadeli işlem 
ve opsiyon sözleşmeleri, ARACI KURUM 

tarafından sermaye piyasası ve borsa 
mevzuatına ve ilgili Türev Araçlar hükümler-
ine uygun olarak günlük uzlaşma fiyatlarının 
üzerinden güncellenir; MÜŞTERİ hesapları-
na yansıtılır ve MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

MÜŞTERİ hesabının güncelleştirilmesi net-
icesinde elde edilen kârlar sermaye piyasası 
ve borsa mevzuatına çerçevesinde bulun-
durulması zorunlu teminatların uygun 
olması koşulu ile MÜŞTERİ tarafından 
çekilebileceği gibi, ARACI KURUM ile olan 
diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların 
güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, 
teminatlardan karşılanır ve ARACI KURUM 
tarafından MÜŞTERİ hesaplarından çekil-
erek Takas Merkezi’ne yatırılır. 

ARACI KURUM, gerçekleşen işlemlerin 
komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi resim 
ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini 
MÜŞTERİ’nin hesabına borç kaydeder. 

6.7. MÜŞTERİ Hesabına Dayanağı 
Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar
MÜŞTERİ, hesabında; sözleşme kapsamın-
daki işlemler sebebiyle ARACI KURUM 
tarafından herhangi bir dayanağı olmaksızın, 
mükerreren, fazladan veya sehven alacak 
kaydı yapıldığı takdirde bunun ARACI 
KURUM tarafından kendisine herhangi bir 
ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı yapılarak 
sermaye piyasası aracı/türev araç veya 
nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üze-
rinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade 
edeceğini, iade işlemine kadar geçen 
sürede piyasa koşullarında oluşacak kayıp 
ve zararı sermaye piyasası aracı/türev araç 
olarak ya da nakit olarak tazmin edeceğini 
ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade 
tarihine kadar ARACI KURUM, hesabında 
herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerre-
ren, fazladan veya sehven borç kaydı 
yapıldığı takdirde bunun ARACI KURUM 
tarafından, kendisine herhangi bir ihbar 
yapılmaksızın re’sen geri çıkışı yapılacağını 
kabul ve beyan eder. 
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Madde 6: 
EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER



6.1. Emirlerde Bulunması Gereken 
Hususlar 
ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa’da 
gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir 
alındığında, bir “emir formu” düzenler. 
Emirlerin yazılı olarak alınması halinde emir 
formunda MÜŞTERİ’nin yetkililerinin imzası 
bulunur. MÜŞTERİ’den telefon veya benzeri 
iletişim araçlarıyla veya sözlü olarak alınan 
emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emir 
formunda, emrin alındığı tarih ile saat ve 
dakika olarak zamanı gösteren bir ibare, 
damga veya bilgisayar marifeti basılacaktır. 
MÜŞTERİ’nin verdiği emirlerde aşağıdaki 
bilgilerin bulunması şarttır: 
1. Sıra numarası, 
2. Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, 
3. Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi 
veya opsiyon sözleşmesi olduğu), 
4. Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım 
opsiyonu olduğu, 
5. Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon (YP) 
açmak istendiği, 
6. Sözleşme adedi, 
7. Sözleşmenin tanımı, 
8. Fiyat ve emir türü, 
9. Emrin geçerlilik süresi, 
10. Emrin verildiği seans, 
11. Hesap tipi (MÜŞTERİ, global hesap), 
12. MÜŞTERİ hesap numarası, 
13. Tarih ve zaman, 
14. MÜŞTERİ ad soyad ya da unvanı ile 
imzası, 
15. Emri alan ARACI KURUM görevlisinin adı, 
soyadı ve imzası 
16. İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas 
kurumu,
17. İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, 
ABD doları ve diğer).

Emir formu, müteselsil sıra numarası ile 
yukarıdaki bilgileri taşıması şartı ile serbestçe 
düzenlenir. Borsa’nın fark veya strateji veya-
hut diğer özel formatlı emirlerin işlem 
sistemine girilmesine imkân sağlaması 
durumunda; MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a 
ileteceği emirlerde bu özellikleri ayrıca 
belirtmek zorundadır. 

6.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme 
Şekilleri
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği emirle-
rde, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını 
kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda 
ARACI KURUM’u serbest bırakabilir. Emirle-
rde alım veya satım fiyatları, “piyasa fiyatlı”, 
“limitli”, “uzlaşma fiyatlı” ya da “zarar durdur-
malı” olmak üzere dört türlü belirlenebilir. 
Emirlerde açıklık yoksa MÜŞTERİ’nin ARACI 
KURUM’u serbest bıraktığı kabul edilir. 
Emirlerde, alım veya satım fiyatları aşağıdaki 
şekillerde belirlenebilir: 

(a) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için 
mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım 
veya satım yapılmasını öngören emirdir. 

(b) Limitli Emir: Alım veya satımın MÜŞTERİ 
tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli 
alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa 
fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım 
emirlerinde ise, piyasa fiyatından veya 
piyasa fiyatının üzerindeki fiyattan işlem 
yapılabilir. 

(c) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan 
uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir. 

(d) Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir 

pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınır-
landırılması amacıyla verilen ve fiyatların 
belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa 
fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir 
türüdür. 

Emirlerde yukarıdaki sayılanların dışında da 
fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

6.3. Emir, Talimat, Talep ve Bildirimlerin 
İletilme Esasları 
6.3.1. MÜŞTERİ’den yazılı emir alındığında, 
Emir Formu en az iki nüsha olarak düzenle-
nir. İmzalı bir nüshası emri veren 
MÜŞTERİ’ye verilir. MÜŞTERİ’den seanstan 
önce veya seans sırasında telefon, faks, 
internet veya diğer iletişim yöntemleriyle 
MÜŞTERİ imzası olmaksızın emir alınabilir, 
bunlar alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. 

6.3.2. Telefonla alınan emirlerde; konuşma-
lar, ARACI KURUM tarafından uygun ciha-
zlarda kaydedilir ve en az 6 ay süreyle 
saklanır. Ayrıca; gerçekleşip gerçekleşmemes-
ine bakılmaksızın, sözlü emirlere ilişkin ses 
kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim 
yılı başından itibaren 2 sene süre ile, bunlar-
dan ihtilaflı olanlar ise bu süre ile sınırlı 
olmaksızın ihtilaf çözülünceye kadar 
saklanır. 

6.3.3. MÜŞTERİ bu Sözleşme’yi imzalamak-
la, telefonla veya şifahi olarak talimat verme 
imkânının kendisine tanınmasını talep etmiş, 
ARACI KURUM da bu talebi kabul etmiştir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından sağla-
nan kolaylıktan yararlanırken telefonla 
talimatın veya şifahi talimatın bütün 
sonuçlarını kabul ederek bu imkânın 
verilmesini talep ettiğini kabul ve taahhüt 
eder.  

ARACI KURUM; gerek gördüğü takdirde, 
telefonla veya şifahi talimatın yerine getir-
ilmesini müteakip MÜŞTERİ’ye, talimatına 
istinaden işlemin gerçekleştirildiğini bildiren 
bir yazıyı faksla veya postayla gönderebilir 
veya şifahi talimat veya telefon talimatının 
verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtasıyla 
kaydeder. Bu kayıt ile ARACI KURUM’un teyit 

yazısının veya ARACI KURUM’daki örneğinin 
münderecatının MÜŞTERİ’nin mutabakatı 
alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu 
MÜŞTERİ kayıtsız şartsız olarak kabul eder. 
MÜŞTERİ, şimdiden bu Sözleşme ile sağla-
nan kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki 
mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin telefon-
la talimatını veya şifahi talimatını yerine 
getirirken, olası hile ve sahteciliklerin 
sonuçlarından, genel veya özel iletişim 
araçlarının işlememesinden veya arızalan-
masından veyahut telefon veya diğer 
iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın 
yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış 
veya eksik iletilmiş olmasından ya da 
talimatın yerine getirilmesine MÜŞTERİ 
yatırım hesabının uygun olmaması ve 
talimatın yerine getirilmesini engelleyen 
fiziki şartların (genel enerji kesintisi, piyasala-
rın kapalı olması, mesai saatleri dışında 
olması vb.) ötürü oluşabilecek sonuçlardan 
ve/veya zararlardan ARACI KURUM kayıt-
larıyla MÜŞTERİ mutabakat unsurları 
birbirlerini teyit ettiği takdirde ARACI 
KURUM, kendisine atfı kabil kusurları dışında 
sorumlu değildir.
 
6.3.4. MÜŞTERİ’nin internet ve benzeri 
iletişim ortamları kanalıyla, her türlü vadeli 
işlem sözleşmesi alıp satması, hesaplarını ve 
ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini 
ARACI KURUM’a yazılı veya internet veya 
benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapacağı 
başvuru ile bildirmesi ve ARACI KURUM’un 
ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi 
uygun görmesi durumunda MÜŞTERİ ile 
İnternet Şubesi Kullanım Sözleşmesi 
imzalanması gerekmektedir.
 
Belirtilen sözleşmedeki düzenlemelerde 
ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’nin söz konusu 
işlemlerini internet ve benzeri iletişim 
ortamları kanalıyla yapması için imkan 
sağlaması ve tüm bu işlemleri MÜŞTERİ 
adına takip ve neticelendirmesi durumunda 
geçerli olacak hükümler belirlenmiştir. 
MÜŞTERİ, internet üzerinden işlem yapma 
hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM tarafından 
sunulan internet hizmetlerini eksiksiz 
alabilmesi için, öncelikle ARACI KURUM 

tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri 
sağlamış olması, internet erişimini sağlay-
abilecek nitelikleri haiz PC, modem ve tele-
fon hattının veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, ARACI 
KURUM’un kullandığı sistemin şartlarına 
uygun yazılım ve donanım bulundurması 
gerekmektedir. Yukarıda sayılanlar internet 
işlemleri için teknik ön şartlar olup, 
sözleşmeyi imzalayıp kendisine “şifre” 
verilmesi talebinde bulunan MÜŞTERİ’nimn 
bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik 
gereklerin olmaması veya eksik ya da yeter-
siz olması hallerinde internet işlemlerinden 
yararlanılamamasının sorumluluğu tama-
men MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından kendis-
ine tahsis edilmiş şifrenin kullanılması sureti-
yle ARACI KURUM ana bilgisayarına eksiksiz, 
doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin 
ve talimatların yerine getirilmesinden 
sorumludur. ARACI KURUM, elinde 
olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü 
MÜŞTERİ tarafından bu işlem hattının 
kullanılması sureti ile internet üzerinde 
yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş 
veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş 
olmasından ve benzeri konulardan kendisine 
atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. 
Elektronik ortamda iletilen emirlerde bilgisa-
yar kayıtları, MÜŞTERİ mutabakatlı olarak 
değerlendirilebilecek ve ARACI KURUM’un 
kayıtları ile mutabakat unsurları birbirini teyit 
ettiği takdirde ARACI KURUM’un kayıtları 
delil olarak kullanılabilecektir. MÜŞTERİ, 
almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde 
ettiği internet hizmetinin herhangi bir ned-
enle kendisi veya 3. kişiler tarafından kötüye 
kullanılmasından dolayı ARACI KURUM’a 
karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye sunmuş 
olduğu internet hizmetinin altyapısını ve 
uygulamalarını, içeriğini ve şeklini istediği 
zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daral-
tmakta veya genişletmekte, yeni ürünler 
ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını 
sistemden çıkartma yetkisine sahiptir. 

6.3.5. ARACI KURUM’un telefon, faks, inter-
net veya diğer iletişim sistemlerinden 
birinde arıza meydana gelmesi durumunda; 

MÜŞTERİ, emir ve talimatlarını çalışan diğer 
alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un bu Sözleşme 
uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç 
formu, hesap durumu ve diğer türlü bildi-
rimlerin elektronik iletişim sistemleri ile 
gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildi-
rimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul 
eder. 

6.4. Emirlerin Borsa’ya İletilme Esasları 
Tüm MÜŞTERİLER tarafından ARACI 
KURUM’a iletilen emirler ile ARACI 
KURUM’un kendi portföyü adına ileteceği 
emirler Borsa’ya ilgili mevzuatta belirtilen 
yöntem ve şekillerde iletilir. ARACI 
KURUM’un MÜŞTERİLERİ ve/veya şirket 
portföyü için verilen emirler, ARACI 
KURUM’da tutulan Emir Takip Formu’na 
alınış sırasına göre kaydedilir. Bu formda 
verilen sıra numarası, emrin alınması sırasın-
da MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda 
MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin emrinin Bor-
sa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni 
gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine 
atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin 
kısmen veya tamamen gerçekleştirilmeme-
sinden sorumlu değildir. ARACI KURUM’a 
bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda; 
ARACI KURUM, ancak MÜŞTERİ’nin doğru-
dan doğruya uğradığı fiili zararlardan 
sorumlu tutulabilir. 

ARACI KURUM, durumu MÜŞTERİ’ye veya 
temsilcisine bildirmek suretiyle, 
MÜŞTERİ’nin emirlerini kısmen veya tama-
men kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin Sermaye Piyasası ve Borsa 
mevzuatı ve bu Sözleşme uyarınca yatır-
ması gereken teminatları süresi içinde yatır-
maması durumunda ARACI KURUM, 
MÜŞTERİ’nin risk artmasına yol açacak şekil-
de yeni pozisyon almaya yönelik yeni 
emirlerini kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin, Borsa tarafından belirlenen 
pozisyon limitlerini aşması durumunda; 
ARACI KURUM, hesaba ilişkin olarak sadece 
pozisyon kapatmaya yönelik emirlerini 

kabul edebilir.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından 
MÜŞTERİ’nin emirlerinin Borsa üyeleri 
tarafından kabul edilmemesi kararı alınması 
ve bu kararın Borsa Bülteni’nde yayımlan-
masından sonra ARACI KURUM ilgili karara 
uygun olarak hareket edecektir. 

6.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi 
MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresinin ilgili 
Borsa’nın işlem esaslarına uygun olmak kay-
dıyla istediği gibi belirleyebilir. Süre belirlen-
memiş emirlerde, MÜŞTERİ’nin seans 
sırasında verdiği emir, aynı gün geçerlidir. 
Seans haricinde verilen emirler, izleyen 
işlem günü için geçerli olacaktır. 

Emirler belirlenen süre içinde gerçekleşme-
dikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden 
kaybederler. 

6.6. Emirlerin Gerçekleşmesi, Gerçekleşen 
Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Hesapların 
Güncellenmesi 
Borsa’ya iletilen ve sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatı çerçevesinde eşleşerek 
işleme dönüşen emirler ile ilgili detay bilgil-
er, ARACI KURUM nezdindeki muhasebe 
kayıtlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Söz 
konusu bilgiler, sıralama işlemine imkân 
verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. 
Gerçekleşen işlemler MÜŞTERİ’ye en geç 
gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve 
satılan sözleşmenin cins, fiyat, miktar veya 
primi ile MÜŞTERİ’ye tahakkuk ettirilen 
komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek 
şekilde düzenlenecek “Türev Araçlar Alım 
Satım Teyit Formu” müteselsil numara 
taşıyacak şekilde düzenlenerek MÜŞTERİ’ye 
gönderilir. 

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar ARACI 
KURUM tarafından sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatına uygun olarak kayıtlara 
yansıtılır. Borsada işlem gören vadeli işlem 
ve opsiyon sözleşmeleri, ARACI KURUM 

tarafından sermaye piyasası ve borsa 
mevzuatına ve ilgili Türev Araçlar hükümler-
ine uygun olarak günlük uzlaşma fiyatlarının 
üzerinden güncellenir; MÜŞTERİ hesapları-
na yansıtılır ve MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

MÜŞTERİ hesabının güncelleştirilmesi net-
icesinde elde edilen kârlar sermaye piyasası 
ve borsa mevzuatına çerçevesinde bulun-
durulması zorunlu teminatların uygun 
olması koşulu ile MÜŞTERİ tarafından 
çekilebileceği gibi, ARACI KURUM ile olan 
diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların 
güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, 
teminatlardan karşılanır ve ARACI KURUM 
tarafından MÜŞTERİ hesaplarından çekil-
erek Takas Merkezi’ne yatırılır. 

ARACI KURUM, gerçekleşen işlemlerin 
komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi resim 
ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini 
MÜŞTERİ’nin hesabına borç kaydeder. 

6.7. MÜŞTERİ Hesabına Dayanağı 
Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar
MÜŞTERİ, hesabında; sözleşme kapsamın-
daki işlemler sebebiyle ARACI KURUM 
tarafından herhangi bir dayanağı olmaksızın, 
mükerreren, fazladan veya sehven alacak 
kaydı yapıldığı takdirde bunun ARACI 
KURUM tarafından kendisine herhangi bir 
ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı yapılarak 
sermaye piyasası aracı/türev araç veya 
nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üze-
rinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade 
edeceğini, iade işlemine kadar geçen 
sürede piyasa koşullarında oluşacak kayıp 
ve zararı sermaye piyasası aracı/türev araç 
olarak ya da nakit olarak tazmin edeceğini 
ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade 
tarihine kadar ARACI KURUM, hesabında 
herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerre-
ren, fazladan veya sehven borç kaydı 
yapıldığı takdirde bunun ARACI KURUM 
tarafından, kendisine herhangi bir ihbar 
yapılmaksızın re’sen geri çıkışı yapılacağını 
kabul ve beyan eder. 
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6.1. Emirlerde Bulunması Gereken 
Hususlar 
ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa’da 
gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir 
alındığında, bir “emir formu” düzenler. 
Emirlerin yazılı olarak alınması halinde emir 
formunda MÜŞTERİ’nin yetkililerinin imzası 
bulunur. MÜŞTERİ’den telefon veya benzeri 
iletişim araçlarıyla veya sözlü olarak alınan 
emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emir 
formunda, emrin alındığı tarih ile saat ve 
dakika olarak zamanı gösteren bir ibare, 
damga veya bilgisayar marifeti basılacaktır. 
MÜŞTERİ’nin verdiği emirlerde aşağıdaki 
bilgilerin bulunması şarttır: 
1. Sıra numarası, 
2. Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, 
3. Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi 
veya opsiyon sözleşmesi olduğu), 
4. Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım 
opsiyonu olduğu, 
5. Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon (YP) 
açmak istendiği, 
6. Sözleşme adedi, 
7. Sözleşmenin tanımı, 
8. Fiyat ve emir türü, 
9. Emrin geçerlilik süresi, 
10. Emrin verildiği seans, 
11. Hesap tipi (MÜŞTERİ, global hesap), 
12. MÜŞTERİ hesap numarası, 
13. Tarih ve zaman, 
14. MÜŞTERİ ad soyad ya da unvanı ile 
imzası, 
15. Emri alan ARACI KURUM görevlisinin adı, 
soyadı ve imzası 
16. İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas 
kurumu,
17. İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, 
ABD doları ve diğer).

Emir formu, müteselsil sıra numarası ile 
yukarıdaki bilgileri taşıması şartı ile serbestçe 
düzenlenir. Borsa’nın fark veya strateji veya-
hut diğer özel formatlı emirlerin işlem 
sistemine girilmesine imkân sağlaması 
durumunda; MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a 
ileteceği emirlerde bu özellikleri ayrıca 
belirtmek zorundadır. 

6.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme 
Şekilleri
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği emirle-
rde, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını 
kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda 
ARACI KURUM’u serbest bırakabilir. Emirle-
rde alım veya satım fiyatları, “piyasa fiyatlı”, 
“limitli”, “uzlaşma fiyatlı” ya da “zarar durdur-
malı” olmak üzere dört türlü belirlenebilir. 
Emirlerde açıklık yoksa MÜŞTERİ’nin ARACI 
KURUM’u serbest bıraktığı kabul edilir. 
Emirlerde, alım veya satım fiyatları aşağıdaki 
şekillerde belirlenebilir: 

(a) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için 
mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım 
veya satım yapılmasını öngören emirdir. 

(b) Limitli Emir: Alım veya satımın MÜŞTERİ 
tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli 
alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa 
fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım 
emirlerinde ise, piyasa fiyatından veya 
piyasa fiyatının üzerindeki fiyattan işlem 
yapılabilir. 

(c) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan 
uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir. 

(d) Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir 

pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınır-
landırılması amacıyla verilen ve fiyatların 
belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa 
fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir 
türüdür. 

Emirlerde yukarıdaki sayılanların dışında da 
fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

6.3. Emir, Talimat, Talep ve Bildirimlerin 
İletilme Esasları 
6.3.1. MÜŞTERİ’den yazılı emir alındığında, 
Emir Formu en az iki nüsha olarak düzenle-
nir. İmzalı bir nüshası emri veren 
MÜŞTERİ’ye verilir. MÜŞTERİ’den seanstan 
önce veya seans sırasında telefon, faks, 
internet veya diğer iletişim yöntemleriyle 
MÜŞTERİ imzası olmaksızın emir alınabilir, 
bunlar alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. 

6.3.2. Telefonla alınan emirlerde; konuşma-
lar, ARACI KURUM tarafından uygun ciha-
zlarda kaydedilir ve en az 6 ay süreyle 
saklanır. Ayrıca; gerçekleşip gerçekleşmemes-
ine bakılmaksızın, sözlü emirlere ilişkin ses 
kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim 
yılı başından itibaren 2 sene süre ile, bunlar-
dan ihtilaflı olanlar ise bu süre ile sınırlı 
olmaksızın ihtilaf çözülünceye kadar 
saklanır. 

6.3.3. MÜŞTERİ bu Sözleşme’yi imzalamak-
la, telefonla veya şifahi olarak talimat verme 
imkânının kendisine tanınmasını talep etmiş, 
ARACI KURUM da bu talebi kabul etmiştir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından sağla-
nan kolaylıktan yararlanırken telefonla 
talimatın veya şifahi talimatın bütün 
sonuçlarını kabul ederek bu imkânın 
verilmesini talep ettiğini kabul ve taahhüt 
eder.  

ARACI KURUM; gerek gördüğü takdirde, 
telefonla veya şifahi talimatın yerine getir-
ilmesini müteakip MÜŞTERİ’ye, talimatına 
istinaden işlemin gerçekleştirildiğini bildiren 
bir yazıyı faksla veya postayla gönderebilir 
veya şifahi talimat veya telefon talimatının 
verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtasıyla 
kaydeder. Bu kayıt ile ARACI KURUM’un teyit 

yazısının veya ARACI KURUM’daki örneğinin 
münderecatının MÜŞTERİ’nin mutabakatı 
alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu 
MÜŞTERİ kayıtsız şartsız olarak kabul eder. 
MÜŞTERİ, şimdiden bu Sözleşme ile sağla-
nan kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki 
mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin telefon-
la talimatını veya şifahi talimatını yerine 
getirirken, olası hile ve sahteciliklerin 
sonuçlarından, genel veya özel iletişim 
araçlarının işlememesinden veya arızalan-
masından veyahut telefon veya diğer 
iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın 
yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış 
veya eksik iletilmiş olmasından ya da 
talimatın yerine getirilmesine MÜŞTERİ 
yatırım hesabının uygun olmaması ve 
talimatın yerine getirilmesini engelleyen 
fiziki şartların (genel enerji kesintisi, piyasala-
rın kapalı olması, mesai saatleri dışında 
olması vb.) ötürü oluşabilecek sonuçlardan 
ve/veya zararlardan ARACI KURUM kayıt-
larıyla MÜŞTERİ mutabakat unsurları 
birbirlerini teyit ettiği takdirde ARACI 
KURUM, kendisine atfı kabil kusurları dışında 
sorumlu değildir.
 
6.3.4. MÜŞTERİ’nin internet ve benzeri 
iletişim ortamları kanalıyla, her türlü vadeli 
işlem sözleşmesi alıp satması, hesaplarını ve 
ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini 
ARACI KURUM’a yazılı veya internet veya 
benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapacağı 
başvuru ile bildirmesi ve ARACI KURUM’un 
ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi 
uygun görmesi durumunda MÜŞTERİ ile 
İnternet Şubesi Kullanım Sözleşmesi 
imzalanması gerekmektedir.
 
Belirtilen sözleşmedeki düzenlemelerde 
ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’nin söz konusu 
işlemlerini internet ve benzeri iletişim 
ortamları kanalıyla yapması için imkan 
sağlaması ve tüm bu işlemleri MÜŞTERİ 
adına takip ve neticelendirmesi durumunda 
geçerli olacak hükümler belirlenmiştir. 
MÜŞTERİ, internet üzerinden işlem yapma 
hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM tarafından 
sunulan internet hizmetlerini eksiksiz 
alabilmesi için, öncelikle ARACI KURUM 

tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri 
sağlamış olması, internet erişimini sağlay-
abilecek nitelikleri haiz PC, modem ve tele-
fon hattının veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, ARACI 
KURUM’un kullandığı sistemin şartlarına 
uygun yazılım ve donanım bulundurması 
gerekmektedir. Yukarıda sayılanlar internet 
işlemleri için teknik ön şartlar olup, 
sözleşmeyi imzalayıp kendisine “şifre” 
verilmesi talebinde bulunan MÜŞTERİ’nimn 
bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik 
gereklerin olmaması veya eksik ya da yeter-
siz olması hallerinde internet işlemlerinden 
yararlanılamamasının sorumluluğu tama-
men MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından kendis-
ine tahsis edilmiş şifrenin kullanılması sureti-
yle ARACI KURUM ana bilgisayarına eksiksiz, 
doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin 
ve talimatların yerine getirilmesinden 
sorumludur. ARACI KURUM, elinde 
olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü 
MÜŞTERİ tarafından bu işlem hattının 
kullanılması sureti ile internet üzerinde 
yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş 
veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş 
olmasından ve benzeri konulardan kendisine 
atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. 
Elektronik ortamda iletilen emirlerde bilgisa-
yar kayıtları, MÜŞTERİ mutabakatlı olarak 
değerlendirilebilecek ve ARACI KURUM’un 
kayıtları ile mutabakat unsurları birbirini teyit 
ettiği takdirde ARACI KURUM’un kayıtları 
delil olarak kullanılabilecektir. MÜŞTERİ, 
almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde 
ettiği internet hizmetinin herhangi bir ned-
enle kendisi veya 3. kişiler tarafından kötüye 
kullanılmasından dolayı ARACI KURUM’a 
karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye sunmuş 
olduğu internet hizmetinin altyapısını ve 
uygulamalarını, içeriğini ve şeklini istediği 
zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daral-
tmakta veya genişletmekte, yeni ürünler 
ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını 
sistemden çıkartma yetkisine sahiptir. 

6.3.5. ARACI KURUM’un telefon, faks, inter-
net veya diğer iletişim sistemlerinden 
birinde arıza meydana gelmesi durumunda; 

MÜŞTERİ, emir ve talimatlarını çalışan diğer 
alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un bu Sözleşme 
uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç 
formu, hesap durumu ve diğer türlü bildi-
rimlerin elektronik iletişim sistemleri ile 
gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildi-
rimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul 
eder. 

6.4. Emirlerin Borsa’ya İletilme Esasları 
Tüm MÜŞTERİLER tarafından ARACI 
KURUM’a iletilen emirler ile ARACI 
KURUM’un kendi portföyü adına ileteceği 
emirler Borsa’ya ilgili mevzuatta belirtilen 
yöntem ve şekillerde iletilir. ARACI 
KURUM’un MÜŞTERİLERİ ve/veya şirket 
portföyü için verilen emirler, ARACI 
KURUM’da tutulan Emir Takip Formu’na 
alınış sırasına göre kaydedilir. Bu formda 
verilen sıra numarası, emrin alınması sırasın-
da MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda 
MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin emrinin Bor-
sa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni 
gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine 
atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin 
kısmen veya tamamen gerçekleştirilmeme-
sinden sorumlu değildir. ARACI KURUM’a 
bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda; 
ARACI KURUM, ancak MÜŞTERİ’nin doğru-
dan doğruya uğradığı fiili zararlardan 
sorumlu tutulabilir. 

ARACI KURUM, durumu MÜŞTERİ’ye veya 
temsilcisine bildirmek suretiyle, 
MÜŞTERİ’nin emirlerini kısmen veya tama-
men kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin Sermaye Piyasası ve Borsa 
mevzuatı ve bu Sözleşme uyarınca yatır-
ması gereken teminatları süresi içinde yatır-
maması durumunda ARACI KURUM, 
MÜŞTERİ’nin risk artmasına yol açacak şekil-
de yeni pozisyon almaya yönelik yeni 
emirlerini kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin, Borsa tarafından belirlenen 
pozisyon limitlerini aşması durumunda; 
ARACI KURUM, hesaba ilişkin olarak sadece 
pozisyon kapatmaya yönelik emirlerini 

kabul edebilir.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından 
MÜŞTERİ’nin emirlerinin Borsa üyeleri 
tarafından kabul edilmemesi kararı alınması 
ve bu kararın Borsa Bülteni’nde yayımlan-
masından sonra ARACI KURUM ilgili karara 
uygun olarak hareket edecektir. 

6.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi 
MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresinin ilgili 
Borsa’nın işlem esaslarına uygun olmak kay-
dıyla istediği gibi belirleyebilir. Süre belirlen-
memiş emirlerde, MÜŞTERİ’nin seans 
sırasında verdiği emir, aynı gün geçerlidir. 
Seans haricinde verilen emirler, izleyen 
işlem günü için geçerli olacaktır. 

Emirler belirlenen süre içinde gerçekleşme-
dikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden 
kaybederler. 

6.6. Emirlerin Gerçekleşmesi, Gerçekleşen 
Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Hesapların 
Güncellenmesi 
Borsa’ya iletilen ve sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatı çerçevesinde eşleşerek 
işleme dönüşen emirler ile ilgili detay bilgil-
er, ARACI KURUM nezdindeki muhasebe 
kayıtlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Söz 
konusu bilgiler, sıralama işlemine imkân 
verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. 
Gerçekleşen işlemler MÜŞTERİ’ye en geç 
gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve 
satılan sözleşmenin cins, fiyat, miktar veya 
primi ile MÜŞTERİ’ye tahakkuk ettirilen 
komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek 
şekilde düzenlenecek “Türev Araçlar Alım 
Satım Teyit Formu” müteselsil numara 
taşıyacak şekilde düzenlenerek MÜŞTERİ’ye 
gönderilir. 

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar ARACI 
KURUM tarafından sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatına uygun olarak kayıtlara 
yansıtılır. Borsada işlem gören vadeli işlem 
ve opsiyon sözleşmeleri, ARACI KURUM 

tarafından sermaye piyasası ve borsa 
mevzuatına ve ilgili Türev Araçlar hükümler-
ine uygun olarak günlük uzlaşma fiyatlarının 
üzerinden güncellenir; MÜŞTERİ hesapları-
na yansıtılır ve MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

MÜŞTERİ hesabının güncelleştirilmesi net-
icesinde elde edilen kârlar sermaye piyasası 
ve borsa mevzuatına çerçevesinde bulun-
durulması zorunlu teminatların uygun 
olması koşulu ile MÜŞTERİ tarafından 
çekilebileceği gibi, ARACI KURUM ile olan 
diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların 
güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, 
teminatlardan karşılanır ve ARACI KURUM 
tarafından MÜŞTERİ hesaplarından çekil-
erek Takas Merkezi’ne yatırılır. 

ARACI KURUM, gerçekleşen işlemlerin 
komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi resim 
ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini 
MÜŞTERİ’nin hesabına borç kaydeder. 

6.7. MÜŞTERİ Hesabına Dayanağı 
Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar
MÜŞTERİ, hesabında; sözleşme kapsamın-
daki işlemler sebebiyle ARACI KURUM 
tarafından herhangi bir dayanağı olmaksızın, 
mükerreren, fazladan veya sehven alacak 
kaydı yapıldığı takdirde bunun ARACI 
KURUM tarafından kendisine herhangi bir 
ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı yapılarak 
sermaye piyasası aracı/türev araç veya 
nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üze-
rinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade 
edeceğini, iade işlemine kadar geçen 
sürede piyasa koşullarında oluşacak kayıp 
ve zararı sermaye piyasası aracı/türev araç 
olarak ya da nakit olarak tazmin edeceğini 
ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade 
tarihine kadar ARACI KURUM, hesabında 
herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerre-
ren, fazladan veya sehven borç kaydı 
yapıldığı takdirde bunun ARACI KURUM 
tarafından, kendisine herhangi bir ihbar 
yapılmaksızın re’sen geri çıkışı yapılacağını 
kabul ve beyan eder. 
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6.1. Emirlerde Bulunması Gereken 
Hususlar 
ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa’da 
gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir 
alındığında, bir “emir formu” düzenler. 
Emirlerin yazılı olarak alınması halinde emir 
formunda MÜŞTERİ’nin yetkililerinin imzası 
bulunur. MÜŞTERİ’den telefon veya benzeri 
iletişim araçlarıyla veya sözlü olarak alınan 
emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emir 
formunda, emrin alındığı tarih ile saat ve 
dakika olarak zamanı gösteren bir ibare, 
damga veya bilgisayar marifeti basılacaktır. 
MÜŞTERİ’nin verdiği emirlerde aşağıdaki 
bilgilerin bulunması şarttır: 
1. Sıra numarası, 
2. Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, 
3. Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi 
veya opsiyon sözleşmesi olduğu), 
4. Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım 
opsiyonu olduğu, 
5. Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon (YP) 
açmak istendiği, 
6. Sözleşme adedi, 
7. Sözleşmenin tanımı, 
8. Fiyat ve emir türü, 
9. Emrin geçerlilik süresi, 
10. Emrin verildiği seans, 
11. Hesap tipi (MÜŞTERİ, global hesap), 
12. MÜŞTERİ hesap numarası, 
13. Tarih ve zaman, 
14. MÜŞTERİ ad soyad ya da unvanı ile 
imzası, 
15. Emri alan ARACI KURUM görevlisinin adı, 
soyadı ve imzası 
16. İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas 
kurumu,
17. İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, 
ABD doları ve diğer).

Emir formu, müteselsil sıra numarası ile 
yukarıdaki bilgileri taşıması şartı ile serbestçe 
düzenlenir. Borsa’nın fark veya strateji veya-
hut diğer özel formatlı emirlerin işlem 
sistemine girilmesine imkân sağlaması 
durumunda; MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a 
ileteceği emirlerde bu özellikleri ayrıca 
belirtmek zorundadır. 

6.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme 
Şekilleri
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’a verdiği emirle-
rde, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını 
kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda 
ARACI KURUM’u serbest bırakabilir. Emirle-
rde alım veya satım fiyatları, “piyasa fiyatlı”, 
“limitli”, “uzlaşma fiyatlı” ya da “zarar durdur-
malı” olmak üzere dört türlü belirlenebilir. 
Emirlerde açıklık yoksa MÜŞTERİ’nin ARACI 
KURUM’u serbest bıraktığı kabul edilir. 
Emirlerde, alım veya satım fiyatları aşağıdaki 
şekillerde belirlenebilir: 

(a) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için 
mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım 
veya satım yapılmasını öngören emirdir. 

(b) Limitli Emir: Alım veya satımın MÜŞTERİ 
tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan 
gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli 
alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa 
fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım 
emirlerinde ise, piyasa fiyatından veya 
piyasa fiyatının üzerindeki fiyattan işlem 
yapılabilir. 

(c) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan 
uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek 
üzere verilen emirdir. 

(d) Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir 

pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların 
aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınır-
landırılması amacıyla verilen ve fiyatların 
belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa 
fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir 
türüdür. 

Emirlerde yukarıdaki sayılanların dışında da 
fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

6.3. Emir, Talimat, Talep ve Bildirimlerin 
İletilme Esasları 
6.3.1. MÜŞTERİ’den yazılı emir alındığında, 
Emir Formu en az iki nüsha olarak düzenle-
nir. İmzalı bir nüshası emri veren 
MÜŞTERİ’ye verilir. MÜŞTERİ’den seanstan 
önce veya seans sırasında telefon, faks, 
internet veya diğer iletişim yöntemleriyle 
MÜŞTERİ imzası olmaksızın emir alınabilir, 
bunlar alındıkları anda MÜŞTERİ imzası 
aranmaksızın yazılı hale getirilir. 

6.3.2. Telefonla alınan emirlerde; konuşma-
lar, ARACI KURUM tarafından uygun ciha-
zlarda kaydedilir ve en az 6 ay süreyle 
saklanır. Ayrıca; gerçekleşip gerçekleşmemes-
ine bakılmaksızın, sözlü emirlere ilişkin ses 
kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim 
yılı başından itibaren 2 sene süre ile, bunlar-
dan ihtilaflı olanlar ise bu süre ile sınırlı 
olmaksızın ihtilaf çözülünceye kadar 
saklanır. 

6.3.3. MÜŞTERİ bu Sözleşme’yi imzalamak-
la, telefonla veya şifahi olarak talimat verme 
imkânının kendisine tanınmasını talep etmiş, 
ARACI KURUM da bu talebi kabul etmiştir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından sağla-
nan kolaylıktan yararlanırken telefonla 
talimatın veya şifahi talimatın bütün 
sonuçlarını kabul ederek bu imkânın 
verilmesini talep ettiğini kabul ve taahhüt 
eder.  

ARACI KURUM; gerek gördüğü takdirde, 
telefonla veya şifahi talimatın yerine getir-
ilmesini müteakip MÜŞTERİ’ye, talimatına 
istinaden işlemin gerçekleştirildiğini bildiren 
bir yazıyı faksla veya postayla gönderebilir 
veya şifahi talimat veya telefon talimatının 
verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtasıyla 
kaydeder. Bu kayıt ile ARACI KURUM’un teyit 

yazısının veya ARACI KURUM’daki örneğinin 
münderecatının MÜŞTERİ’nin mutabakatı 
alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu 
MÜŞTERİ kayıtsız şartsız olarak kabul eder. 
MÜŞTERİ, şimdiden bu Sözleşme ile sağla-
nan kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki 
mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin telefon-
la talimatını veya şifahi talimatını yerine 
getirirken, olası hile ve sahteciliklerin 
sonuçlarından, genel veya özel iletişim 
araçlarının işlememesinden veya arızalan-
masından veyahut telefon veya diğer 
iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın 
yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış 
veya eksik iletilmiş olmasından ya da 
talimatın yerine getirilmesine MÜŞTERİ 
yatırım hesabının uygun olmaması ve 
talimatın yerine getirilmesini engelleyen 
fiziki şartların (genel enerji kesintisi, piyasala-
rın kapalı olması, mesai saatleri dışında 
olması vb.) ötürü oluşabilecek sonuçlardan 
ve/veya zararlardan ARACI KURUM kayıt-
larıyla MÜŞTERİ mutabakat unsurları 
birbirlerini teyit ettiği takdirde ARACI 
KURUM, kendisine atfı kabil kusurları dışında 
sorumlu değildir.
 
6.3.4. MÜŞTERİ’nin internet ve benzeri 
iletişim ortamları kanalıyla, her türlü vadeli 
işlem sözleşmesi alıp satması, hesaplarını ve 
ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini 
ARACI KURUM’a yazılı veya internet veya 
benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapacağı 
başvuru ile bildirmesi ve ARACI KURUM’un 
ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi 
uygun görmesi durumunda MÜŞTERİ ile 
İnternet Şubesi Kullanım Sözleşmesi 
imzalanması gerekmektedir.
 
Belirtilen sözleşmedeki düzenlemelerde 
ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’nin söz konusu 
işlemlerini internet ve benzeri iletişim 
ortamları kanalıyla yapması için imkan 
sağlaması ve tüm bu işlemleri MÜŞTERİ 
adına takip ve neticelendirmesi durumunda 
geçerli olacak hükümler belirlenmiştir. 
MÜŞTERİ, internet üzerinden işlem yapma 
hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM tarafından 
sunulan internet hizmetlerini eksiksiz 
alabilmesi için, öncelikle ARACI KURUM 

tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri 
sağlamış olması, internet erişimini sağlay-
abilecek nitelikleri haiz PC, modem ve tele-
fon hattının veya benzeri özelliklere sahip 
teknik imkanlara sahip bulunması, ARACI 
KURUM’un kullandığı sistemin şartlarına 
uygun yazılım ve donanım bulundurması 
gerekmektedir. Yukarıda sayılanlar internet 
işlemleri için teknik ön şartlar olup, 
sözleşmeyi imzalayıp kendisine “şifre” 
verilmesi talebinde bulunan MÜŞTERİ’nimn 
bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik 
gereklerin olmaması veya eksik ya da yeter-
siz olması hallerinde internet işlemlerinden 
yararlanılamamasının sorumluluğu tama-
men MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından kendis-
ine tahsis edilmiş şifrenin kullanılması sureti-
yle ARACI KURUM ana bilgisayarına eksiksiz, 
doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin 
ve talimatların yerine getirilmesinden 
sorumludur. ARACI KURUM, elinde 
olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü 
MÜŞTERİ tarafından bu işlem hattının 
kullanılması sureti ile internet üzerinde 
yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş 
veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş 
olmasından ve benzeri konulardan kendisine 
atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. 
Elektronik ortamda iletilen emirlerde bilgisa-
yar kayıtları, MÜŞTERİ mutabakatlı olarak 
değerlendirilebilecek ve ARACI KURUM’un 
kayıtları ile mutabakat unsurları birbirini teyit 
ettiği takdirde ARACI KURUM’un kayıtları 
delil olarak kullanılabilecektir. MÜŞTERİ, 
almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde 
ettiği internet hizmetinin herhangi bir ned-
enle kendisi veya 3. kişiler tarafından kötüye 
kullanılmasından dolayı ARACI KURUM’a 
karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye sunmuş 
olduğu internet hizmetinin altyapısını ve 
uygulamalarını, içeriğini ve şeklini istediği 
zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daral-
tmakta veya genişletmekte, yeni ürünler 
ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını 
sistemden çıkartma yetkisine sahiptir. 

6.3.5. ARACI KURUM’un telefon, faks, inter-
net veya diğer iletişim sistemlerinden 
birinde arıza meydana gelmesi durumunda; 

MÜŞTERİ, emir ve talimatlarını çalışan diğer 
alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. 
MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un bu Sözleşme 
uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç 
formu, hesap durumu ve diğer türlü bildi-
rimlerin elektronik iletişim sistemleri ile 
gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildi-
rimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul 
eder. 

6.4. Emirlerin Borsa’ya İletilme Esasları 
Tüm MÜŞTERİLER tarafından ARACI 
KURUM’a iletilen emirler ile ARACI 
KURUM’un kendi portföyü adına ileteceği 
emirler Borsa’ya ilgili mevzuatta belirtilen 
yöntem ve şekillerde iletilir. ARACI 
KURUM’un MÜŞTERİLERİ ve/veya şirket 
portföyü için verilen emirler, ARACI 
KURUM’da tutulan Emir Takip Formu’na 
alınış sırasına göre kaydedilir. Bu formda 
verilen sıra numarası, emrin alınması sırasın-
da MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda 
MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin emrinin Bor-
sa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni 
gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine 
atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin 
kısmen veya tamamen gerçekleştirilmeme-
sinden sorumlu değildir. ARACI KURUM’a 
bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda; 
ARACI KURUM, ancak MÜŞTERİ’nin doğru-
dan doğruya uğradığı fiili zararlardan 
sorumlu tutulabilir. 

ARACI KURUM, durumu MÜŞTERİ’ye veya 
temsilcisine bildirmek suretiyle, 
MÜŞTERİ’nin emirlerini kısmen veya tama-
men kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin Sermaye Piyasası ve Borsa 
mevzuatı ve bu Sözleşme uyarınca yatır-
ması gereken teminatları süresi içinde yatır-
maması durumunda ARACI KURUM, 
MÜŞTERİ’nin risk artmasına yol açacak şekil-
de yeni pozisyon almaya yönelik yeni 
emirlerini kabul etmeyebilir. 

MÜŞTERİ’nin, Borsa tarafından belirlenen 
pozisyon limitlerini aşması durumunda; 
ARACI KURUM, hesaba ilişkin olarak sadece 
pozisyon kapatmaya yönelik emirlerini 

kabul edebilir.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından 
MÜŞTERİ’nin emirlerinin Borsa üyeleri 
tarafından kabul edilmemesi kararı alınması 
ve bu kararın Borsa Bülteni’nde yayımlan-
masından sonra ARACI KURUM ilgili karara 
uygun olarak hareket edecektir. 

6.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi 
MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresinin ilgili 
Borsa’nın işlem esaslarına uygun olmak kay-
dıyla istediği gibi belirleyebilir. Süre belirlen-
memiş emirlerde, MÜŞTERİ’nin seans 
sırasında verdiği emir, aynı gün geçerlidir. 
Seans haricinde verilen emirler, izleyen 
işlem günü için geçerli olacaktır. 

Emirler belirlenen süre içinde gerçekleşme-
dikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden 
kaybederler. 

6.6. Emirlerin Gerçekleşmesi, Gerçekleşen 
Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Hesapların 
Güncellenmesi 
Borsa’ya iletilen ve sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatı çerçevesinde eşleşerek 
işleme dönüşen emirler ile ilgili detay bilgil-
er, ARACI KURUM nezdindeki muhasebe 
kayıtlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Söz 
konusu bilgiler, sıralama işlemine imkân 
verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. 
Gerçekleşen işlemler MÜŞTERİ’ye en geç 
gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve 
satılan sözleşmenin cins, fiyat, miktar veya 
primi ile MÜŞTERİ’ye tahakkuk ettirilen 
komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek 
şekilde düzenlenecek “Türev Araçlar Alım 
Satım Teyit Formu” müteselsil numara 
taşıyacak şekilde düzenlenerek MÜŞTERİ’ye 
gönderilir. 

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar ARACI 
KURUM tarafından sermaye piyasası ve 
borsa mevzuatına uygun olarak kayıtlara 
yansıtılır. Borsada işlem gören vadeli işlem 
ve opsiyon sözleşmeleri, ARACI KURUM 

tarafından sermaye piyasası ve borsa 
mevzuatına ve ilgili Türev Araçlar hükümler-
ine uygun olarak günlük uzlaşma fiyatlarının 
üzerinden güncellenir; MÜŞTERİ hesapları-
na yansıtılır ve MÜŞTERİ’ye bildirilir. 

MÜŞTERİ hesabının güncelleştirilmesi net-
icesinde elde edilen kârlar sermaye piyasası 
ve borsa mevzuatına çerçevesinde bulun-
durulması zorunlu teminatların uygun 
olması koşulu ile MÜŞTERİ tarafından 
çekilebileceği gibi, ARACI KURUM ile olan 
diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların 
güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, 
teminatlardan karşılanır ve ARACI KURUM 
tarafından MÜŞTERİ hesaplarından çekil-
erek Takas Merkezi’ne yatırılır. 

ARACI KURUM, gerçekleşen işlemlerin 
komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi resim 
ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini 
MÜŞTERİ’nin hesabına borç kaydeder. 

6.7. MÜŞTERİ Hesabına Dayanağı 
Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar
MÜŞTERİ, hesabında; sözleşme kapsamın-
daki işlemler sebebiyle ARACI KURUM 
tarafından herhangi bir dayanağı olmaksızın, 
mükerreren, fazladan veya sehven alacak 
kaydı yapıldığı takdirde bunun ARACI 
KURUM tarafından kendisine herhangi bir 
ihbar yapılmadan re’sen geri çıkışı yapılarak 
sermaye piyasası aracı/türev araç veya 
nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üze-
rinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade 
edeceğini, iade işlemine kadar geçen 
sürede piyasa koşullarında oluşacak kayıp 
ve zararı sermaye piyasası aracı/türev araç 
olarak ya da nakit olarak tazmin edeceğini 
ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade 
tarihine kadar ARACI KURUM, hesabında 
herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerre-
ren, fazladan veya sehven borç kaydı 
yapıldığı takdirde bunun ARACI KURUM 
tarafından, kendisine herhangi bir ihbar 
yapılmaksızın re’sen geri çıkışı yapılacağını 
kabul ve beyan eder. 
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7.1. İşlem Teminatları 
MÜŞTERİ, Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Sözleşmeleri’nin hükümlerinin yerine getir-
ilmesini sağlamak amacıyla aldığı veya 
almak istediği her pozisyon için, ilgili 
sözleşmeye ilişkin olarak Başlangıç Teminatı 
ve Sürdürme Teminatı’nı ARACI KURUM’a 
yatırmakla yükümlüdür.
 
İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata 
kabul edilebilecek menkul kıymetler, bun-
ların değerleme katsayısı ve teminat yatırma 
süreleri gibi hususlarda borsa ve sermaye 
piyasası mevzuatına ve ilgili vadeli işlem 
sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi 
hükümlerine uyulur. ARACI KURUM, Takas 
merkezince belirlenen minimum işlem 
teminat tutar ve oranları ile teminata kabul 
edilebilecek kıymetleri ve bunların değer-
leme katsayılarını kendi uygun gördüğü 
şekilde serbestçe belirleme ve değiştirme 
hakkına sahiptir. Ancak; bu sözleşme 
uyarınca MÜŞTERİ tarafından yatırılması 
gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK 
tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın 
aşağısında olamaz.
 
Bu Sözleşme hükümleri uyarınca ARACI 
KURUM’a tevdi edilmesi gereken işlem tem-
inatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen 
değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar 
MÜŞTERİ tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili 
Türev Araçları’nın hükümlerine göre nakit 
dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık 
pozisyonlardan oluşan zararları karşılama 
dahil olmak üzere, teminatlar üzerindeki 
tüm tasarruf inançlı mülkiyet esaslarına göre 
ARACI KURUM’a geçmesini ve ARACI 
KURUM tarafından kullanılmasını sağlayacak 
şekilde ARACI KURUM’a teslim edilir. 
MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a tevdi 
edilen teminatların, başkaca herhangi bir 
işleme veya incelemeye gerek olmaksızın 
bu madde hükmüne uygun olarak tevdi 
edildiği gibi kabul edilir ve ARACI KURUM, 
teminat olarak tevdi edilen söz konusu 
varlıklar üzerinde VIOP Kuralları ve ilgili 
Türev Araçlar hükümleri uyarınca tasarruf 
edebilir ve MÜŞTERİ’nin Türev Araçları’ndan 

doğan yükümlülüklerinin karşılanması için 
Takas Merkezi’ne tevdi edebilir. Bu şekilde 
ARACI KURUM nezdinde bulunan işlem 
teminatları münhasıran Türev Araçları’ndan 
kaynaklanan MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri-
nin tasfiyesi amacıyla kullanılır; MÜŞTERİ’nin 
ARACI KURUM’a karşı olan diğer yüküm-
lülükleri nedeniyle kullanılamaz.
 
7.2. Başlangıç Teminatı 
MÜŞTERİ, Türev Araçları alımı ve satımı net-
icesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için 
VIOP Kuralları ve ilgili Türev Araçları’nın 
hükümlerinde belirtilen miktarın %___ 
oranında artırılması suretiyle belirlenen 
tutarda Başlangıç Teminatı’nı ARACI 
KURUM’a yatırmakla yükümlüdür. ARACI 
KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa ve sermaye 
piyasası mevzuatında belirlenen başlangıç 
teminatından fazlasını başlangıç teminatı 
olarak isteyebilir.
 
7.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat 
Tamamlama Çağrısı 
MÜŞTERİ, sahip olduğu açık pozisyonlarına 
ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev 
Araçlar hükümlerinde belirtilen miktarın 
%___ oranında artırılması suretiyle belir-
lenen tutarda Sürdürme Teminatı’nı ARACI 
KURUM nezdindeki hesaplarında bulundur-
makla yükümlüdür. Hesapların güncelleştir-
ilmesi neticesinde Vadeli İşlem veya Opsiy-
on Sözleşmeleri’nde değer kaybı veya diğer 
nedenlerle MÜŞTERİ’nin mevcut temi-
natının, Sürdürme Teminatı’nın altına 
düşmesi durumunda, ARACI KURUM 
MÜŞTERİ’ye Teminat Tamamlama Çağrısı 
yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı 
seviyesine çıkarılmasını talep edebilir. 
MÜŞTERİ bu durumda teminatlarını 
başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla 
yükümlüdür. 

Teminat Tamamlama Çağrıları, ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’ye elektronik 
ortamda veya Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen tele-
fon, faks, elektronik posta ya da diğer 
iletişim araçları ile yapılabilir. ARACI 
KURUM’un bu çağrıyı göndermesi duru-

munda, MÜŞTERİ’nin bir ihbar ve bildirime 
gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. 
ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye ulaşmak için 
en iyi gayreti gösterecek olmakla birlikte 
MÜŞTERİ’ye ulaşamadığını ispatlamakla 
yükümlü değildir. VİOP Kuralları ile ilave 
olarak Olağanüstü Durum Teminatı talep 
edilmesi durumunda ARACI KURUM 
MÜŞTERİ’den Borsa Kuralları ile belirlenen 
miktarın %___ fazlası tutarda Olağanüstü 
Durum Teminatı yatırmasını talep edebilir. 
Bu durumda MÜŞTERİ söz konusu 
Olağanüstü Durum Teminatı’nı yatırmakla 
yükümlüdür. 

MÜŞTERİ, VIOP Kuralları ve ilgili Türev 
Araçlar hükümleri uyarınca Başlangıç Temi-
natları ve Sürdürme Teminatları’nda artış 
olması neticesinde kendi işlem teminatların-
da da artış meydana gelebileceğini bildiğini 
ve işlem teminatlarını arttıran teminat tutar-
larına göre yatırmakla yükümlü olduğunu 
kabul ve beyan eder. 

7.4. İşlem Teminatı Olarak Kabul 
Edilebilecek Kıymetler
İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek 
nakit ve nakit dışı varlıklar, bunların dağılımı 
ile bulundurulması zorunlu asgari nakit tem-
inat tutarları hususunda ilgili VIOP Kuralları 
ile Sözleşme hükümlerine uyulması zorun-
ludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa 
Kuralları tarafından belirlenmiş asgari işlem 
teminatlarının üstünde teminat istemeye 
yetkilidir. 

7.5. MÜŞTERİ’nin Temerrüdü ve 
Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması 
MÜŞTERİ’nin Teminat Tamamlama 
Çağrısı’na ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirememesi durumunda ARACI KURUM, 
başka bir ihbara veya bildirime gerek 
olmaksızın MÜŞTERİ’nin pozisyonlarının bir 
kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye 
edebilir ve/veya teminat tamamlama 
yükümlülüğünü yerine getiremeyerek 
temerrüde düşen MÜŞTERİ’nin hesabına 
aşağıda belirtildiği şekilde temerrüt faizi 
işletebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafın-
dan pozisyonunun ters işlem ile kapatılması 
veya ters işlem yapılamaması neticesinde 
hesabında oluşan tüm borçları ARACI 

KURUM’a ödemekle yükümlüdür. 
MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi 
amacıyla, bu madde uyarınca MÜŞTERİ 
varlıklarının kullanılmasında ARACI KURUM 
varlıkların makul değerleri üzerinden nakde 
çevrilmesi için gereken özeni göstermekle 
yükümlüdür. 

MÜŞTERİ, teminat açığının meydana geldiği 
günü takip eden iş günü içinde en geç saat 
14:30’a kadar teminat tamamlama yüküm-
lülüğünü yerine getirmediği takdirde temer-
rüde düşmüş olur. MÜŞTERİ teminat 
yükümlülüğünü aynı gün EFT kapanış saa-
tine kadar yerine getirdiği takdirde ARACI 
KURUM’a İMKB Repo-Ters Repo Pazarı’nda 
veya TCMB Bankalar Arası Para Piyasası’nda 
oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz 
oranlarından daha yüksek olanı oranında bir 
günlük temerrüt faizi ödemekle yükümlü 
olur. Teminat yükümlülüğünün EFT 
kapanışına kadar yerine getirilmemesi duru-
munda ise İMKB Repo-Ters Repo Pazarı’nda 
veya TCMB Bankalar Arası Para Piyasası’nda 
oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz 
oranlarından daha yüksek olanının 3 katı 
oranında temerrüt faizi uygulanır.

ARACI KURUM’un yukarıda belirtildiği şekil-
de temerrüt faizi yürütme hakkı saklı kalmak 
üzere, teminat tamamlama yüküm-
lülüğünün yerine getirilmemesi durumun-
da, ARACI KURUM tarafından ve/veya Borsa 
veya Takas Merkezi tarafından re’sen Borsa 
Kuralları ve ilgili Türev Araçlar Sözleşmesi 
hükümlerine göre MÜŞTERİ’nin nakit dışı 
teminatları nakde çevrilebilir ve/veya açık 
pozisyonları ters işlem ile kapatılabilir.

MÜŞTERİ, kendisinin ARACI KURUM’a karşı 
olan teminat tamamlama yükümlülüğünü 
zamanında yerine getirmemesi durumunda 
doğacak tüm zararlardan sorumludur. 
VIOP Kuralları ve ilgili Türev Araçlar hüküm-
lerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt 
faizi oranlarında bir değişiklik yapılması 
durumunda söz konusu değişiklik, 
değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 
MÜŞTERİ’ye uygulanır. 

7.6. Teminatların Nemalandırılması 
ARACI KURUM tarafından Takas Merkezi’ne 

yatırılan MÜŞTERİ’ye ait nakit işlem teminat-
ları, Takas Merkezi tarafından VIOP Kuralları 
çerçevesinde nemalandırılır. Takas Merkezi 
tarafından nemalandırılan tutarlar, ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin hesabına 

aktarılır. Bu işlemlerle ilgili her türlü vergi, 
resim, harç ve diğer tüm giderler ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin hesabına 
yansıtılır.
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Madde 7: 
TEMİNAT ve İŞLEMLERİN TAKASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER



7.1. İşlem Teminatları 
MÜŞTERİ, Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Sözleşmeleri’nin hükümlerinin yerine getir-
ilmesini sağlamak amacıyla aldığı veya 
almak istediği her pozisyon için, ilgili 
sözleşmeye ilişkin olarak Başlangıç Teminatı 
ve Sürdürme Teminatı’nı ARACI KURUM’a 
yatırmakla yükümlüdür.
 
İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata 
kabul edilebilecek menkul kıymetler, bun-
ların değerleme katsayısı ve teminat yatırma 
süreleri gibi hususlarda borsa ve sermaye 
piyasası mevzuatına ve ilgili vadeli işlem 
sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi 
hükümlerine uyulur. ARACI KURUM, Takas 
merkezince belirlenen minimum işlem 
teminat tutar ve oranları ile teminata kabul 
edilebilecek kıymetleri ve bunların değer-
leme katsayılarını kendi uygun gördüğü 
şekilde serbestçe belirleme ve değiştirme 
hakkına sahiptir. Ancak; bu sözleşme 
uyarınca MÜŞTERİ tarafından yatırılması 
gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK 
tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın 
aşağısında olamaz.
 
Bu Sözleşme hükümleri uyarınca ARACI 
KURUM’a tevdi edilmesi gereken işlem tem-
inatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen 
değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar 
MÜŞTERİ tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili 
Türev Araçları’nın hükümlerine göre nakit 
dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık 
pozisyonlardan oluşan zararları karşılama 
dahil olmak üzere, teminatlar üzerindeki 
tüm tasarruf inançlı mülkiyet esaslarına göre 
ARACI KURUM’a geçmesini ve ARACI 
KURUM tarafından kullanılmasını sağlayacak 
şekilde ARACI KURUM’a teslim edilir. 
MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a tevdi 
edilen teminatların, başkaca herhangi bir 
işleme veya incelemeye gerek olmaksızın 
bu madde hükmüne uygun olarak tevdi 
edildiği gibi kabul edilir ve ARACI KURUM, 
teminat olarak tevdi edilen söz konusu 
varlıklar üzerinde VIOP Kuralları ve ilgili 
Türev Araçlar hükümleri uyarınca tasarruf 
edebilir ve MÜŞTERİ’nin Türev Araçları’ndan 

doğan yükümlülüklerinin karşılanması için 
Takas Merkezi’ne tevdi edebilir. Bu şekilde 
ARACI KURUM nezdinde bulunan işlem 
teminatları münhasıran Türev Araçları’ndan 
kaynaklanan MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri-
nin tasfiyesi amacıyla kullanılır; MÜŞTERİ’nin 
ARACI KURUM’a karşı olan diğer yüküm-
lülükleri nedeniyle kullanılamaz.
 
7.2. Başlangıç Teminatı 
MÜŞTERİ, Türev Araçları alımı ve satımı net-
icesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için 
VIOP Kuralları ve ilgili Türev Araçları’nın 
hükümlerinde belirtilen miktarın %___ 
oranında artırılması suretiyle belirlenen 
tutarda Başlangıç Teminatı’nı ARACI 
KURUM’a yatırmakla yükümlüdür. ARACI 
KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa ve sermaye 
piyasası mevzuatında belirlenen başlangıç 
teminatından fazlasını başlangıç teminatı 
olarak isteyebilir.
 
7.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat 
Tamamlama Çağrısı 
MÜŞTERİ, sahip olduğu açık pozisyonlarına 
ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev 
Araçlar hükümlerinde belirtilen miktarın 
%___ oranında artırılması suretiyle belir-
lenen tutarda Sürdürme Teminatı’nı ARACI 
KURUM nezdindeki hesaplarında bulundur-
makla yükümlüdür. Hesapların güncelleştir-
ilmesi neticesinde Vadeli İşlem veya Opsiy-
on Sözleşmeleri’nde değer kaybı veya diğer 
nedenlerle MÜŞTERİ’nin mevcut temi-
natının, Sürdürme Teminatı’nın altına 
düşmesi durumunda, ARACI KURUM 
MÜŞTERİ’ye Teminat Tamamlama Çağrısı 
yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı 
seviyesine çıkarılmasını talep edebilir. 
MÜŞTERİ bu durumda teminatlarını 
başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla 
yükümlüdür. 

Teminat Tamamlama Çağrıları, ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’ye elektronik 
ortamda veya Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen tele-
fon, faks, elektronik posta ya da diğer 
iletişim araçları ile yapılabilir. ARACI 
KURUM’un bu çağrıyı göndermesi duru-

munda, MÜŞTERİ’nin bir ihbar ve bildirime 
gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. 
ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye ulaşmak için 
en iyi gayreti gösterecek olmakla birlikte 
MÜŞTERİ’ye ulaşamadığını ispatlamakla 
yükümlü değildir. VİOP Kuralları ile ilave 
olarak Olağanüstü Durum Teminatı talep 
edilmesi durumunda ARACI KURUM 
MÜŞTERİ’den Borsa Kuralları ile belirlenen 
miktarın %___ fazlası tutarda Olağanüstü 
Durum Teminatı yatırmasını talep edebilir. 
Bu durumda MÜŞTERİ söz konusu 
Olağanüstü Durum Teminatı’nı yatırmakla 
yükümlüdür. 

MÜŞTERİ, VIOP Kuralları ve ilgili Türev 
Araçlar hükümleri uyarınca Başlangıç Temi-
natları ve Sürdürme Teminatları’nda artış 
olması neticesinde kendi işlem teminatların-
da da artış meydana gelebileceğini bildiğini 
ve işlem teminatlarını arttıran teminat tutar-
larına göre yatırmakla yükümlü olduğunu 
kabul ve beyan eder. 

7.4. İşlem Teminatı Olarak Kabul 
Edilebilecek Kıymetler
İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek 
nakit ve nakit dışı varlıklar, bunların dağılımı 
ile bulundurulması zorunlu asgari nakit tem-
inat tutarları hususunda ilgili VIOP Kuralları 
ile Sözleşme hükümlerine uyulması zorun-
ludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa 
Kuralları tarafından belirlenmiş asgari işlem 
teminatlarının üstünde teminat istemeye 
yetkilidir. 

7.5. MÜŞTERİ’nin Temerrüdü ve 
Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması 
MÜŞTERİ’nin Teminat Tamamlama 
Çağrısı’na ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirememesi durumunda ARACI KURUM, 
başka bir ihbara veya bildirime gerek 
olmaksızın MÜŞTERİ’nin pozisyonlarının bir 
kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye 
edebilir ve/veya teminat tamamlama 
yükümlülüğünü yerine getiremeyerek 
temerrüde düşen MÜŞTERİ’nin hesabına 
aşağıda belirtildiği şekilde temerrüt faizi 
işletebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafın-
dan pozisyonunun ters işlem ile kapatılması 
veya ters işlem yapılamaması neticesinde 
hesabında oluşan tüm borçları ARACI 

KURUM’a ödemekle yükümlüdür. 
MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi 
amacıyla, bu madde uyarınca MÜŞTERİ 
varlıklarının kullanılmasında ARACI KURUM 
varlıkların makul değerleri üzerinden nakde 
çevrilmesi için gereken özeni göstermekle 
yükümlüdür. 

MÜŞTERİ, teminat açığının meydana geldiği 
günü takip eden iş günü içinde en geç saat 
14:30’a kadar teminat tamamlama yüküm-
lülüğünü yerine getirmediği takdirde temer-
rüde düşmüş olur. MÜŞTERİ teminat 
yükümlülüğünü aynı gün EFT kapanış saa-
tine kadar yerine getirdiği takdirde ARACI 
KURUM’a İMKB Repo-Ters Repo Pazarı’nda 
veya TCMB Bankalar Arası Para Piyasası’nda 
oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz 
oranlarından daha yüksek olanı oranında bir 
günlük temerrüt faizi ödemekle yükümlü 
olur. Teminat yükümlülüğünün EFT 
kapanışına kadar yerine getirilmemesi duru-
munda ise İMKB Repo-Ters Repo Pazarı’nda 
veya TCMB Bankalar Arası Para Piyasası’nda 
oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz 
oranlarından daha yüksek olanının 3 katı 
oranında temerrüt faizi uygulanır.

ARACI KURUM’un yukarıda belirtildiği şekil-
de temerrüt faizi yürütme hakkı saklı kalmak 
üzere, teminat tamamlama yüküm-
lülüğünün yerine getirilmemesi durumun-
da, ARACI KURUM tarafından ve/veya Borsa 
veya Takas Merkezi tarafından re’sen Borsa 
Kuralları ve ilgili Türev Araçlar Sözleşmesi 
hükümlerine göre MÜŞTERİ’nin nakit dışı 
teminatları nakde çevrilebilir ve/veya açık 
pozisyonları ters işlem ile kapatılabilir.

MÜŞTERİ, kendisinin ARACI KURUM’a karşı 
olan teminat tamamlama yükümlülüğünü 
zamanında yerine getirmemesi durumunda 
doğacak tüm zararlardan sorumludur. 
VIOP Kuralları ve ilgili Türev Araçlar hüküm-
lerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt 
faizi oranlarında bir değişiklik yapılması 
durumunda söz konusu değişiklik, 
değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 
MÜŞTERİ’ye uygulanır. 

7.6. Teminatların Nemalandırılması 
ARACI KURUM tarafından Takas Merkezi’ne 

yatırılan MÜŞTERİ’ye ait nakit işlem teminat-
ları, Takas Merkezi tarafından VIOP Kuralları 
çerçevesinde nemalandırılır. Takas Merkezi 
tarafından nemalandırılan tutarlar, ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin hesabına 

aktarılır. Bu işlemlerle ilgili her türlü vergi, 
resim, harç ve diğer tüm giderler ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin hesabına 
yansıtılır.
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7.1. İşlem Teminatları 
MÜŞTERİ, Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Sözleşmeleri’nin hükümlerinin yerine getir-
ilmesini sağlamak amacıyla aldığı veya 
almak istediği her pozisyon için, ilgili 
sözleşmeye ilişkin olarak Başlangıç Teminatı 
ve Sürdürme Teminatı’nı ARACI KURUM’a 
yatırmakla yükümlüdür.
 
İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata 
kabul edilebilecek menkul kıymetler, bun-
ların değerleme katsayısı ve teminat yatırma 
süreleri gibi hususlarda borsa ve sermaye 
piyasası mevzuatına ve ilgili vadeli işlem 
sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi 
hükümlerine uyulur. ARACI KURUM, Takas 
merkezince belirlenen minimum işlem 
teminat tutar ve oranları ile teminata kabul 
edilebilecek kıymetleri ve bunların değer-
leme katsayılarını kendi uygun gördüğü 
şekilde serbestçe belirleme ve değiştirme 
hakkına sahiptir. Ancak; bu sözleşme 
uyarınca MÜŞTERİ tarafından yatırılması 
gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK 
tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın 
aşağısında olamaz.
 
Bu Sözleşme hükümleri uyarınca ARACI 
KURUM’a tevdi edilmesi gereken işlem tem-
inatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen 
değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar 
MÜŞTERİ tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili 
Türev Araçları’nın hükümlerine göre nakit 
dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık 
pozisyonlardan oluşan zararları karşılama 
dahil olmak üzere, teminatlar üzerindeki 
tüm tasarruf inançlı mülkiyet esaslarına göre 
ARACI KURUM’a geçmesini ve ARACI 
KURUM tarafından kullanılmasını sağlayacak 
şekilde ARACI KURUM’a teslim edilir. 
MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM’a tevdi 
edilen teminatların, başkaca herhangi bir 
işleme veya incelemeye gerek olmaksızın 
bu madde hükmüne uygun olarak tevdi 
edildiği gibi kabul edilir ve ARACI KURUM, 
teminat olarak tevdi edilen söz konusu 
varlıklar üzerinde VIOP Kuralları ve ilgili 
Türev Araçlar hükümleri uyarınca tasarruf 
edebilir ve MÜŞTERİ’nin Türev Araçları’ndan 

doğan yükümlülüklerinin karşılanması için 
Takas Merkezi’ne tevdi edebilir. Bu şekilde 
ARACI KURUM nezdinde bulunan işlem 
teminatları münhasıran Türev Araçları’ndan 
kaynaklanan MÜŞTERİ’nin yükümlülükleri-
nin tasfiyesi amacıyla kullanılır; MÜŞTERİ’nin 
ARACI KURUM’a karşı olan diğer yüküm-
lülükleri nedeniyle kullanılamaz.
 
7.2. Başlangıç Teminatı 
MÜŞTERİ, Türev Araçları alımı ve satımı net-
icesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için 
VIOP Kuralları ve ilgili Türev Araçları’nın 
hükümlerinde belirtilen miktarın %___ 
oranında artırılması suretiyle belirlenen 
tutarda Başlangıç Teminatı’nı ARACI 
KURUM’a yatırmakla yükümlüdür. ARACI 
KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa ve sermaye 
piyasası mevzuatında belirlenen başlangıç 
teminatından fazlasını başlangıç teminatı 
olarak isteyebilir.
 
7.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat 
Tamamlama Çağrısı 
MÜŞTERİ, sahip olduğu açık pozisyonlarına 
ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev 
Araçlar hükümlerinde belirtilen miktarın 
%___ oranında artırılması suretiyle belir-
lenen tutarda Sürdürme Teminatı’nı ARACI 
KURUM nezdindeki hesaplarında bulundur-
makla yükümlüdür. Hesapların güncelleştir-
ilmesi neticesinde Vadeli İşlem veya Opsiy-
on Sözleşmeleri’nde değer kaybı veya diğer 
nedenlerle MÜŞTERİ’nin mevcut temi-
natının, Sürdürme Teminatı’nın altına 
düşmesi durumunda, ARACI KURUM 
MÜŞTERİ’ye Teminat Tamamlama Çağrısı 
yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı 
seviyesine çıkarılmasını talep edebilir. 
MÜŞTERİ bu durumda teminatlarını 
başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla 
yükümlüdür. 

Teminat Tamamlama Çağrıları, ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’ye elektronik 
ortamda veya Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen tele-
fon, faks, elektronik posta ya da diğer 
iletişim araçları ile yapılabilir. ARACI 
KURUM’un bu çağrıyı göndermesi duru-

munda, MÜŞTERİ’nin bir ihbar ve bildirime 
gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. 
ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye ulaşmak için 
en iyi gayreti gösterecek olmakla birlikte 
MÜŞTERİ’ye ulaşamadığını ispatlamakla 
yükümlü değildir. VİOP Kuralları ile ilave 
olarak Olağanüstü Durum Teminatı talep 
edilmesi durumunda ARACI KURUM 
MÜŞTERİ’den Borsa Kuralları ile belirlenen 
miktarın %___ fazlası tutarda Olağanüstü 
Durum Teminatı yatırmasını talep edebilir. 
Bu durumda MÜŞTERİ söz konusu 
Olağanüstü Durum Teminatı’nı yatırmakla 
yükümlüdür. 

MÜŞTERİ, VIOP Kuralları ve ilgili Türev 
Araçlar hükümleri uyarınca Başlangıç Temi-
natları ve Sürdürme Teminatları’nda artış 
olması neticesinde kendi işlem teminatların-
da da artış meydana gelebileceğini bildiğini 
ve işlem teminatlarını arttıran teminat tutar-
larına göre yatırmakla yükümlü olduğunu 
kabul ve beyan eder. 

7.4. İşlem Teminatı Olarak Kabul 
Edilebilecek Kıymetler
İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek 
nakit ve nakit dışı varlıklar, bunların dağılımı 
ile bulundurulması zorunlu asgari nakit tem-
inat tutarları hususunda ilgili VIOP Kuralları 
ile Sözleşme hükümlerine uyulması zorun-
ludur. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’den Borsa 
Kuralları tarafından belirlenmiş asgari işlem 
teminatlarının üstünde teminat istemeye 
yetkilidir. 

7.5. MÜŞTERİ’nin Temerrüdü ve 
Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması 
MÜŞTERİ’nin Teminat Tamamlama 
Çağrısı’na ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirememesi durumunda ARACI KURUM, 
başka bir ihbara veya bildirime gerek 
olmaksızın MÜŞTERİ’nin pozisyonlarının bir 
kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye 
edebilir ve/veya teminat tamamlama 
yükümlülüğünü yerine getiremeyerek 
temerrüde düşen MÜŞTERİ’nin hesabına 
aşağıda belirtildiği şekilde temerrüt faizi 
işletebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafın-
dan pozisyonunun ters işlem ile kapatılması 
veya ters işlem yapılamaması neticesinde 
hesabında oluşan tüm borçları ARACI 

KURUM’a ödemekle yükümlüdür. 
MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi 
amacıyla, bu madde uyarınca MÜŞTERİ 
varlıklarının kullanılmasında ARACI KURUM 
varlıkların makul değerleri üzerinden nakde 
çevrilmesi için gereken özeni göstermekle 
yükümlüdür. 

MÜŞTERİ, teminat açığının meydana geldiği 
günü takip eden iş günü içinde en geç saat 
14:30’a kadar teminat tamamlama yüküm-
lülüğünü yerine getirmediği takdirde temer-
rüde düşmüş olur. MÜŞTERİ teminat 
yükümlülüğünü aynı gün EFT kapanış saa-
tine kadar yerine getirdiği takdirde ARACI 
KURUM’a İMKB Repo-Ters Repo Pazarı’nda 
veya TCMB Bankalar Arası Para Piyasası’nda 
oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz 
oranlarından daha yüksek olanı oranında bir 
günlük temerrüt faizi ödemekle yükümlü 
olur. Teminat yükümlülüğünün EFT 
kapanışına kadar yerine getirilmemesi duru-
munda ise İMKB Repo-Ters Repo Pazarı’nda 
veya TCMB Bankalar Arası Para Piyasası’nda 
oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz 
oranlarından daha yüksek olanının 3 katı 
oranında temerrüt faizi uygulanır.

ARACI KURUM’un yukarıda belirtildiği şekil-
de temerrüt faizi yürütme hakkı saklı kalmak 
üzere, teminat tamamlama yüküm-
lülüğünün yerine getirilmemesi durumun-
da, ARACI KURUM tarafından ve/veya Borsa 
veya Takas Merkezi tarafından re’sen Borsa 
Kuralları ve ilgili Türev Araçlar Sözleşmesi 
hükümlerine göre MÜŞTERİ’nin nakit dışı 
teminatları nakde çevrilebilir ve/veya açık 
pozisyonları ters işlem ile kapatılabilir.

MÜŞTERİ, kendisinin ARACI KURUM’a karşı 
olan teminat tamamlama yükümlülüğünü 
zamanında yerine getirmemesi durumunda 
doğacak tüm zararlardan sorumludur. 
VIOP Kuralları ve ilgili Türev Araçlar hüküm-
lerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt 
faizi oranlarında bir değişiklik yapılması 
durumunda söz konusu değişiklik, 
değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 
MÜŞTERİ’ye uygulanır. 

7.6. Teminatların Nemalandırılması 
ARACI KURUM tarafından Takas Merkezi’ne 

yatırılan MÜŞTERİ’ye ait nakit işlem teminat-
ları, Takas Merkezi tarafından VIOP Kuralları 
çerçevesinde nemalandırılır. Takas Merkezi 
tarafından nemalandırılan tutarlar, ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin hesabına 

aktarılır. Bu işlemlerle ilgili her türlü vergi, 
resim, harç ve diğer tüm giderler ARACI 
KURUM tarafından MÜŞTERİ’nin hesabına 
yansıtılır.

ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’nin talebi üzer-
ine Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Mevzuatı çerçevesinde yurtdışı Borsa veya 
piyasalarda veya Türk Borsalarının uluslar-
arası piyasalarında MÜŞTERİ adına Vadeli 
İşlem Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmeleri 
ve yurtdışı piyasalarda işlem gören diğer 
Türev Araçların alım satımına aracılık etmesi 
durumunda bu Sözleşme’nin diğer hüküm-
lerine ek olarak aşağıdaki hükümler ayrıca 
tatbik olur: 

a) ARACI KURUM, kendisine emir 
verildiğinde emrin gerçekleşebilmesi için 
MÜŞTERİ’den yurtdışı borsa, takas kuru-
luşları ve aracı kuruluşların belirlediği oran-
larda veya bu kuruluşların belirlediği oran-
ların %___’den fazla olmamak kaydıyla, 
kendi takdirine göre belirlediği oranlarda 
teminat isteyebileceği gibi satın alınmak 
istenen Türev Araçların tutarının tamamının 
peşinen ödenemesini de şart koşabilir. 
MÜŞTERİ tarafından satım emri verildiğinde 
ise; ARACI KURUM, satılacak Türev Araçların 
ya da bunları temsil eden belgelerin yabancı 
aracı kuruluşa teslimini, emri yabancı aracı 
kuruluşa intikal ettirmeden önce isteyebi-
lecektir. 

b) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un alım satım 
emirlerini yurtdışında yetkili bir aracı kuruluş 
vasıtasıyla gerçekleştirebileceğini, yurtdışın-
daki ARACI KURUM’un seçiminde gerekli 
özeni göstermek kaydıyla ARACI KURUM’un 
tam yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. 

c) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un kendi adına 
yurtdışında, kendi ulusal mevzuatları uyarın-
ca yetkilendirilmiş olmaları şartıyla; dilediği 
borsa, takas kuruluşu ve aracı kuruluşlarla 
işlem yapabileceğini bu amaçla söz konusu 
kuruluşlarla dilediği hüküm ve şartlarla 

sözleşme akdetmeye yetkili olduğunu, 
ARACI KURUM’un kendisine atfedilebilecek 
haller saklı kalmak kaydıyla, bu kuruluşların 
ve diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilin-
den, kusurundan gecikmesinden, iflas ve 
tasfiyesinden ötürü ortaya çıkabilecek zarar-
lardan sorumlu olmadığını beyan ve kabul 
eder. 

d) MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un bu işlemle-
rden alacağı %___’lık komisyonun yanında 
yurtdışı borsa, aracı kuruluş ve takas kuru-
luşlarının komisyon ve diğer ücretlerini ve 
her türlü gider ile yurtiçi ve yurtdışında 
doğacak her türlü vergi, resim, harç ve fon-
ları derhal ve nakden ilgili döviz cinsinden 
ARACI KURUM’a ödeyecektir. ARACI 
KURUM, MÜŞTERİ tarafından ödenen söz 
konusu bedelleri ile ilgili ARACI KURUM’a 
transfer edecektir. ARACI KURUM’un 
sermaye piyasası aracı alım bedellerini 
transfer edebilmesi için MÜŞTERİ, ARACI 
KURUM nezdinde ARACI KURUM’un belir-
leyeceği tutarda döviz bulunduracaktır.

e) Yurtdışı piyasalarda işlemlerin 
gerçekleştiğinin ARACI KURUM’a bildirilme-
sini müteakiben ARACI KURUM, 
MÜŞTERİ’ye işlemin gerçekleştiğinin teyidini 
verecektir. 

f) Vade tarihinden önce ters pozisyon alarak 
kapatılmamış kontratların vade sonundaki 
uzlaşması işlemin gerçekleştiği yurtdışı 
borsa ve takas kuruluşunun kuralları 
çerçevesinde yapılacaktır. MÜŞTERİ, yurtdışı 
piyasalarda fiziki teslim yoluyla uzlaşmanın 
mümkün olamayabileceğini, vade sonunda 
uzlaşmanın nakdi uzlaşma şeklinde yapıl-
ması gerekebileceğini bildiğini beyan ve 
kabul etmektedir. 
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Nakdi uzlaşma öngören türev sözleşmele-
rde, nakdi uzlaşma öngörülen ve vade 
tarihinden önce ters pozisyon almak sureti-
yle kapatılmamış olan türev sözleşme 
hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma 
vadeli işlem sözleşmesi hükümleri uyarınca 
gerçekleşecektir. Bu Sözleşme, 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM aracılığı ile 
sadece VİOP’da gerçekleşecek olan ve tesli-
matın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı 
vadeli işlem sözleşmeleri veya opsiyon 
sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri 

kapsadığından fiziki teslimatı öngörülen 
türev sözleşmeler daha sonra sözleşmeye 
eklenecek maddeler ile düzenlenecektir. 
Opsiyon sözleşmelerinde teslimat, opsiy-
onun tipine göre vade sonunda veya 
sonundan önceki herhangi bir günde opsiy-
onun alıcısı tarafından ARACI KURUM 
vasıtasıyla talep edilebilir. MÜŞTERİ vade 
sonu uzlaşma ile otomatik kapatmaya bırak-
tığı sözleşmeler için her türlü gider ve komi-
syonları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

ARACI KURUM tarafından aksine yazılı bir 
talebin bulunmaması durumunda; Türev 
Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar 
Açık Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar Kâr 
Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayri Nakdî 
Teminatlar Raporu,  Türev Araçlara Konu 
Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçlar 
Nakit Hareketleri Ekstresi aylık dönemler 
itibariyle ilgili dönemi takip eden 2 (iki) iş 
günü içerisinde MÜŞTERİ’ye gönderilir. 
ARACI KURUM, ayrıca bu ekstreyi 
MÜŞTERİ’nin talebi halinde, ücreti MÜŞTERİ 
tarafından karşılanmak üzere, her zaman 
MÜŞTERİ’ye vermekle yükümlüdür. Adı 
geçen belgeler MÜŞTERİ’ye elden teslim 

edilmişse ayrıca posta aracılığı ile gönderil-
mez. MÜŞTERİ’nin istemediğini yazılı olarak 
bildirmesi durumunda söz konusu raporlar 
MÜŞTERİ’ye gönderilmeyebilir. 

MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un göndereceği 
ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap 
tespitine veya hesap ekstresine veya işlem 
sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da 
düzeltme taleplerini, bunların kendisine 
teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten 
sonra derhal ve her halükarda 2 (iki) iş günü 
içinde ARACI KURUM’a ulaştırmak ile 
yükümlüdür. 

MÜŞTERİ, türev araçları alım ve satım işlem-
leri neticesinde hesabının alacak bakiyesi 
vermesi durumunda; ARACI KURUM’un, 
MÜŞTERİ’ye ait nakdi ARACI KURUM’un 
diğer MÜŞTERİ’lerinin veya ARACI 
KURUM’un kendisine ait nakit ile birlikte 
toplu veya yalnız olarak değerlendirilmeye, 
bu amaçla MÜŞTERİ hesabına borç kaydı 
yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları 
MÜŞTERİ hesabına alacak kaydederek 
MÜŞTERİ’ye aktarmaya ve bu işlemler ned-
eniyle kendisini temsile yetkili olduğunu 
kabul eder. Ancak; alacak bakiyesinin alt 

limitten (…..TL) az olması durumunda; 
ARACI KURUM, bu bakiyeyi nemalandırma-
dan hesapta tutmaya yetkilidir. ARACI 
KURUM, MÜŞTERİ’ye bildirmek suretiyle söz 
konusu Alt Limit’i değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu 
fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya 
çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendis-
inin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasa-
sı’nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı 
banka veya aracı kuruluşların ödeme 
güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekil-
de geri ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi durumunda ARACI 

KURUM’dan herhangi bir talebi olmaya-
cağını kabul ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ bu fıkrada belirtilen işlemler ned-
eniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve 
vergiden kendisinin sorumlu olacağını, 
Borsa Para Piyasası’nda karşı üyenin veya 

paranın yatırıldığını banka veya aracı kuru-
luşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya 
herhangi bir şekilde geri ödeme yüküm-
lülüğünü yerine getirmemesi durumunda 
ARACI KURUM’dan herhangi bir talebi 
olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
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MÜŞTERİ, türev araçları alım ve satım işlem-
leri neticesinde hesabının alacak bakiyesi 
vermesi durumunda; ARACI KURUM’un, 
MÜŞTERİ’ye ait nakdi ARACI KURUM’un 
diğer MÜŞTERİ’lerinin veya ARACI 
KURUM’un kendisine ait nakit ile birlikte 
toplu veya yalnız olarak değerlendirilmeye, 
bu amaçla MÜŞTERİ hesabına borç kaydı 
yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları 
MÜŞTERİ hesabına alacak kaydederek 
MÜŞTERİ’ye aktarmaya ve bu işlemler ned-
eniyle kendisini temsile yetkili olduğunu 
kabul eder. Ancak; alacak bakiyesinin alt 

limitten (…..TL) az olması durumunda; 
ARACI KURUM, bu bakiyeyi nemalandırma-
dan hesapta tutmaya yetkilidir. ARACI 
KURUM, MÜŞTERİ’ye bildirmek suretiyle söz 
konusu Alt Limit’i değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu 
fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya 
çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendis-
inin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasa-
sı’nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı 
banka veya aracı kuruluşların ödeme 
güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekil-
de geri ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi durumunda ARACI 

KURUM’dan herhangi bir talebi olmaya-
cağını kabul ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ bu fıkrada belirtilen işlemler ned-
eniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve 
vergiden kendisinin sorumlu olacağını, 
Borsa Para Piyasası’nda karşı üyenin veya 

paranın yatırıldığını banka veya aracı kuru-
luşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya 
herhangi bir şekilde geri ödeme yüküm-
lülüğünü yerine getirmemesi durumunda 
ARACI KURUM’dan herhangi bir talebi 
olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında yer 
alan iş ve işlemlerden doğan her türlü komi-
syon, kurtaj ücreti, masraf ve hizmet 
bedellerinin (hesap işletim gideri, hesap 
ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve 
noter ücretleri, EFT ve diğer virman masra-
fları, menkul kıymetlere ilişkin saklama 
ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı 
kullanımı, emir iptal ücreti, temettü ödeme-
si ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücret-
ler ve 3. kişilere ödenen diğer gider ve 
hizmet bedelleri ve ilgili bedellerin geç 
ödenmesi halinde oluşacak faiz dahi) 
kendisine ait olduğunu, ARACI KURUM’un 
bunlar için hesabını borçlandırma ve tahsil 
etme yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt 
eder.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hes-
abında daima; emir tutarlarını, rüçhan hakkı 
bedeli, kurtaj ücreti, masraf ve komisyonları, 
saklama sigorta giderlerini, vergi, resim, 
harç, fon, damga vergisi, posta masraflarını 

karşılayacak miktarda nakit bulundurmayı, 
hesapta gereken miktarların bulunmaması 
halinde işlem gerçekleştirmeden en az 1 
(bir) iş günü (rüçhan hakları için 3 iş günü) 
önceden bu miktarları peşin ödeyeceğini, 
bu yükümlülüğü yerine getirmezse işbu 
Sözleşme’nin 7.4. maddesinde tayin edilen 
gecikme faizi uygulanacağını veya borcun 
kapatılma yoluna gidilebileceğini beyan, 
kabul, taahhüt eder.

Mahiyeti ne olursa olsun işbu Sözleşme ve 
Sözleşme içeriği işlemlerden doğan her 
türlü vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, 
komisyon, posta masrafı ve diğer her türlü 
yükümlülüklerin beyan edilmesi, ödenmesi 
ve sorumluluğu T.C. sınırları içinde ve dışın-
da MÜŞTERİ’ye aittir. 

MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme’ye göre yap-
acağı tüm ödemeler ve teslimatlar ARACI 
KURUM nezdindeki hesabına geçtiği anda 
yapılmış sayılır. 

MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdinde açılan 
yatırım hesabında ve Sözleşme kapsamında 
doğmuş sair borçlarına karşılık ARACI 
KURUM nezdindeki vadesi gelmiş bütün 
alacak, nakit hesapları, senet ve diğer 
kıymetli evrak, vadeli işlem sözleşmesi üze-
rinde dahi ARACI KURUM’un Türk Medeni 
Kanunu Madde 950 hükmü uyarıca hapis 
hakkı kurabileceğini, borca yetecek miktar 
üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası 
hükümlerine tabi olmaksızın satabilme 
yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

 ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin borçlarını 
ödememesi veya yeterince teminat göster-

memesi halinde hiçbir ihtar veya ihbara 
gerek kalmaksızın söz konusu sermaye 
piyasası araçlarını satarak veya Borçlar 
Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca takas 
ve mahsup hakkını kullanarak alacağını 
tahsil etme hakkına sahiptir. 

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye ihtarda bulun-
mak koşuluyla ve fakat MÜŞTERİ’nin izin 
veya icazetini gerektirmeksizin; 
MÜŞTERİ’nin borç ve taahhütlerinin 
tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto 
etmeye, rehnetmeye, temlik etmeye, 
devretmeye, nakletmeye, transfer veya 
bunlar üzerinde başkaca herhangi dilediği 
şekilde tasarruf etmeye yetkilidir. 
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Madde 12: 
ÖDENECEK KOMİSYON VE MASRAF 

Madde 13: 
ARACI KURUM’UN HAPİS, TAKAS VE REHİN HAKKI
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Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde 
yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıy-
la ARACI KURUM’un telefon, faks, elektronik 
ortamdaki iletişim sistemleri (internet, 
intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları 
ile veya sözlü olarak MÜŞTERİ’den emir 
aldığı durumlarda ARACI KURUM’un defter, 
kayıt ve belgeleri ile mevcut olması duru-

munda elindeki telefon kayıtları, telefaks, 
elektronik ortamdaki iletişim sistemleri veya 
teleks sistemiyle gönderilen talimat 
örnekleri veya teyitler, ARACI KURUM ile 
MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü mad-
desi uyarınca münhasıran geçerli delil 
niteliğindedir. 

Madde 14: 
DELİL ŞARTI

MÜŞTERİ, kendisine düşen yükümlülükleri 
yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirme-
mesi nedeniyle ARACI KURUM’un uğrayacağı 
her türlü zararı tazmin etmeyi ve ARACI KURUM 
adına üstlenmeyi taahhüt eder. 

MÜŞTERİ; ARACI KURUM’un, MÜŞTERİ’nin 
hesapları ile ilgili herhangi bir işlem yapmış 
ya da yapmamış olması nedeniyle ARACI 
KURUM’un uğrayacağı her türlü kayıp, 
tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin 
ve telafi etmeyi, borçtan kurtarmayı, söz 
konusu kayıp, tazminat, masraf ve yüküm-
lülüklerin; ARACI KURUM, bu Sözleşme 
şartlarını ihlalinden ve/veya ARACI KURUM, 
görevlerini yerine getirmemekteki hatalı 
tutumundan kaynaklanmamış olması şartıy-
la kabul eder.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, 
tesliminde, teminatların alınmasında, 
iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, 
Borsa’nın veya ARACI KURUM’un bilgi işlem 
veya iletişim sistemlerinde arızaların 
oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek 
gecikme ve zararlardan ARACI KURUM’un 
sorumlu olmadığını MÜŞTERİ kabul eder. 

ARACI KURUM, MÜŞTERİ’nin alım ve satım 
emirlerinin tamamen ya da kısmen yerine 
getirilmemesinden; Takas Merkezi, T.C. 
Merkez Bankası ve/veya aracı kuruluşların 
sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi 
veya bedellerini ödememesinden; üçüncü 
kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve 
her türlü kusurundan; mücbir sebepler 
ve/veya doğal afetler sonucu meydana 
gelebilecek zararlardan; MÜŞTERİ’nin alım 
emri sonucunda Takas Merkezi’nden teslim 
aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, 
usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrip edilmiş, 
noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı 
olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu 
olsa bile eski sermaye piyasası araçlarının 
tesliminden; VİOP ve/veya Takas 
Merkezi’ndeki saklama ve çalışma sistemin-
den kaynaklanan bütün zararlardan ve 
ARACI KURUM’un bu nedenlerle hiçbir 
hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını 
ve bu nedenlerle doğacak zararların, zararın 
gerçekleştiği makam ve kurumlardan talep 
edilmesi gerekeceğini bildiğini beyan, taah-
hüt ve kabul eder. 

Madde 15: 
TAZMİNAT

Bu Sözleşme süresi olarak akdedilmiştir. 
Taraflardan herhangi biri tarafından, haklı 
sebeplerin varlığı halinde diğer taraf derhal 
haberdar edilerek, yazılı ihbarda bulunmak 
suretiyle işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Bu 
durumda fesih ihbarını müteakip iş günü 
Sözleşme sona erer. Ayrıca; taraflardan her-
hangi biri tarafından 7 (yedi) gün önceden 
yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme 

feshedilebilir.

Sözleşme’nin feshi durumunda; 
MÜŞTERİ’nin gerekli tüm bilgilerin yer aldığı 
talimatı doğrultusunda MÜŞTERİ’ye ait nakit 
ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa 
transfer edilir. Fesih halinde, MÜŞTERİ’nin 
hesabında bulunan sermaye piyasası 
araçları mislen MÜŞTERİ’ye teslim edilir. 

Yapılan fesih bildirimine rağmen 7 (yedi) gün 
içinde teslim alınmayan sermaye piyasası 
araçları için ARACI KURUM masrafları 
MÜŞTERİ’ye ait olmak üzere mahkemeden 
tevdi yeri tayini talep edebilir. 

Sözleşme’nin feshi halinde; MÜŞTERİ’nin 
tüm borçları, müeccel olanları dahi mu-
accel hale gelir ve MÜŞTERİ’nin hesabındaki 

borçları kapatılmadan, hesabında bulunan 
varlıkları MÜŞTERİ’ye teslim edilmez. 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’a 
Sözleşme’den doğan borcunun mevcut 
olması durumunda söz konusu borcun 
kapatılmasına kadar, ARACI KURUM’un 
Sözleşme hükümleri nezdinde her türlü hak 
ve yetkisi ilgili borç kapatılıncaya kadar saklı 
kalmaya devam eder. 

Madde 16: 
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE HİTAMI

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
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Bu Sözleşme süresi olarak akdedilmiştir. 
Taraflardan herhangi biri tarafından, haklı 
sebeplerin varlığı halinde diğer taraf derhal 
haberdar edilerek, yazılı ihbarda bulunmak 
suretiyle işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Bu 
durumda fesih ihbarını müteakip iş günü 
Sözleşme sona erer. Ayrıca; taraflardan her-
hangi biri tarafından 7 (yedi) gün önceden 
yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme 

feshedilebilir.

Sözleşme’nin feshi durumunda; 
MÜŞTERİ’nin gerekli tüm bilgilerin yer aldığı 
talimatı doğrultusunda MÜŞTERİ’ye ait nakit 
ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa 
transfer edilir. Fesih halinde, MÜŞTERİ’nin 
hesabında bulunan sermaye piyasası 
araçları mislen MÜŞTERİ’ye teslim edilir. 

Yapılan fesih bildirimine rağmen 7 (yedi) gün 
içinde teslim alınmayan sermaye piyasası 
araçları için ARACI KURUM masrafları 
MÜŞTERİ’ye ait olmak üzere mahkemeden 
tevdi yeri tayini talep edebilir. 

Sözleşme’nin feshi halinde; MÜŞTERİ’nin 
tüm borçları, müeccel olanları dahi mu-
accel hale gelir ve MÜŞTERİ’nin hesabındaki 

borçları kapatılmadan, hesabında bulunan 
varlıkları MÜŞTERİ’ye teslim edilmez. 
MÜŞTERİ’nin ARACI KURUM’a 
Sözleşme’den doğan borcunun mevcut 
olması durumunda söz konusu borcun 
kapatılmasına kadar, ARACI KURUM’un 
Sözleşme hükümleri nezdinde her türlü hak 
ve yetkisi ilgili borç kapatılıncaya kadar saklı 
kalmaya devam eder. 

ARACI KURUM, Sözleşme’deki tüm şart ve 
hükümleri herhangi bir zamanda 
değiştirmek hakkına sahiptir. ARACI 
KURUM, bu değişiklikleri MÜŞTERİ’ye iadeli 
taahhütlü posta ile bildirecektir. MÜŞTERİ, 
bildirim tarihinden başlayarak 7 (yedi) iş 
günü içerisinde bu değişikliklere karşı her-
hangi bir yazılı itirazda bulunmadığı 
takdirde, değişiklikleri kabul etmiş sayılacak 
ve aksini ispat yükü ARACI KURUM’un 
nezdindeki belgelerle sınırlı olmak üzere 

MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. MÜŞTERİ bu 
değişiklikleri kabul etmezse, yazılı olarak 
bildirir ve varsa borçlarını ödemek kaydıyla 
sözleşmeyi tek taraflı fesehedebilir. 
Mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişik-
lik yapıldığı takdirde, MÜŞTERİ kendisine 
herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek 
olmaksızın, söz konusu değişikliklerin 
kendisine uygulanabileceğini ve 
Sözleşme’nin değişmiş sayılacağını beyan, 
kabul ve taahhüt eder. 

Madde 17: 
UYGULANACAK HÜKÜMLER, BORSA VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE
SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un kendi isteğine 
göre _____ günleri kapalı olacağını kabul 
eder ve ARACI KURUM’un _____ günlerini 
tatil günü olarak mütalaa etmeye hakkı 
bulunduğunu teyit eder. 

MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un ulusal bayram, 
hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı 
olacağını ve ARACI KURUM’la olan ilişkilerde 
bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul 

eder. ARACI KURUM; günlük çalışma saat-
lerini dilediği şekilde tespite yetkili olup, 
gişelerini yalnızca sabah saatlerinde 
MÜŞTERİ’ye ve ilgililere açık tutmaya me-
zundur. MÜŞTERİ, ARACI KURUM’un kapalı 
olduğu bu gibi günlerin ARACI KURUM 
tarafından iş günü sayılmamasını şimdiden 
kabul eder. MÜŞTERİ bu gibi durumlarla 
ARACI KURUM’un gerekli göreceği tedbirleri 
almasını şimdiden kabul eder. 

Madde 18: 
İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER

Bu Sözleşme’nin belirli bir hükmü veya şartı 
geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu 
düzeninden hükme aykırılık arz etse ve ilgili 
Sözleşme hükmü mutlak hükümsüz hale 
gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal 
özü ve esaslı edimler, taraflardan herhangi 
birini Sözleşme’nin temeline dair etkileyebi-
lecek şekilde değişmediği sürece 
Sözleşme’nin bütün diğer şart ve hükümleri 
geçerliliklerini korur. Sözleşme’nin belirli bir 

şartı veya hükmü yukarıda belirtildiği gibi 
geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün 
anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz 
yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için 
gayret gösterirler. Bu Sözleşme’de aksi belir-
tilmediği takdirde; ARACI KURUM’un işbu 
Sözleşme ile bağlantılı yetki veya hakların-
dan birini ya da bir kısmını kullanmaması ya 
da geç kullanması, bu yetki ve haklarından 
feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca; yetki 

veya hakların bir kez veya kısmen kullanıl-
ması, bunların birden çok sefer ve tamamen 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu 
Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden 

feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından 
vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzala-
ması kaydıyla geçerlilik kazanır. 

Madde 19: 
SÖZLEŞME ŞARTLARININ AYRILIĞI VE FERAGATLER

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
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Bu Sözleşme’nin belirli bir hükmü veya şartı 
geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu 
düzeninden hükme aykırılık arz etse ve ilgili 
Sözleşme hükmü mutlak hükümsüz hale 
gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal 
özü ve esaslı edimler, taraflardan herhangi 
birini Sözleşme’nin temeline dair etkileyebi-
lecek şekilde değişmediği sürece 
Sözleşme’nin bütün diğer şart ve hükümleri 
geçerliliklerini korur. Sözleşme’nin belirli bir 

şartı veya hükmü yukarıda belirtildiği gibi 
geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün 
anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz 
yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için 
gayret gösterirler. Bu Sözleşme’de aksi belir-
tilmediği takdirde; ARACI KURUM’un işbu 
Sözleşme ile bağlantılı yetki veya hakların-
dan birini ya da bir kısmını kullanmaması ya 
da geç kullanması, bu yetki ve haklarından 
feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca; yetki 

veya hakların bir kez veya kısmen kullanıl-
ması, bunların birden çok sefer ve tamamen 
kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu 
Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden 

feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu 
feragat nedeniyle doğacak haklarından 
vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzala-
ması kaydıyla geçerlilik kazanır. 

Tarafların tebligat adresleri, Sözleşme’de 
gösterilen adresleridir. Taraflar, ikametgâh 
ve tebligat adreslerinde; elektronik posta, 
telefon ve faks vb. adreslerindeki vaki 
değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak 
bildirmediği sürece, bu adrese yapılacak 
tüm tebligat ve bildirimler geçerli sayılacak-
tır. MÜŞTERİ farklılık durumunda; ayrıca Ek-1 

Müşteri Tanıma Formu’nda verdiği adresleri 
de tebligat adresi olarak kabul eder. ARACI 
KURUM’un ve MÜŞTERİ’nin kanuni ikamet-
gâhı ve tebligat adresleri, Sözleşme’nin 
başında yazılı olan ve yetkili sicil memur-
luğunda tescilli bulunan ticari ikametgâh 
adresleridir. 

Madde 20: 
TEBLİGAT ADRESLERİ

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları-
na tabidir. Sözleşme’den doğan uyuşma-

zlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve 
İcra Daireleri yetkilidir. 

Madde 21: 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ

Sözleşme aşağıda imzalandığı tarihte 
yürürlüğe girer. Bu Sözleşme ile ilgili tüm 
borç ve yükümlülüklerin ifa yeri münhasıran 
ARACI KURUM’un kanuni ikametgâhının 
bulunduğu yerdir. 

____ ( ) sayfa ve 22 (yirmi iki) maddeden 

oluşan ve bir örneği MÜŞTERİ’ye veri-
lecek olan Sözleşme’nin tümünün 
tarafımızca okunup içeriğinin incelenerek 
imzalandığını ve önceki sayfalar imzalan-
mamış dahi olsa da tüm hükümlerin 
geçerli olduğunu bilindiğini kabul ve 
beyan ederiz. 

Madde 22: 
YÜRÜRLÜK VE İFA YERİ

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427

YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
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MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Adı Soyadı/Ünvanı

T.C. Kimlik No / 
Ticaret Sicil No 

İkametgâh Adresi

Tebligat Adresi

Cep Telefonu

Ev Telefonu

E-mail Adresi

İşyerinizin Adı

İş Adresi

İş Telefonu

İş Faks No

E-mail Adresi

Meslek

Ev Hanımı-Öğrenci - 
İşsiz Statüsü Duru-
munda Gelir Kay-
nağı Bilgisi

İşyerindeki Unvanı 
/Görevi

1. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

2. EV ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

3. İŞ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

4. MESLEK BİLGİLERİNİZ
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Aylık Net Gelir 
Aralığı (TL)

Aylık Net Gelir Türü

Toplam Net Maddi
Varlık Tutarı (TL)

Malvarlığınızın
Kaynağı

Çalıştığınız diğer 
Banka ve Aracı 
Kurumlar

Yatırımda Risk 
Tercihleriniz

Yatırım
Deneyiminiz

0-5.000

0-20.000

Hisse Repo Tahvil / Bono Döviz / Altın Türev Araçlar (Fx, Viop,
Varant vb.)

Tasarruflar

Ücret / Emekli Aylığı

Miras

Az Risk Orta Risk Çok Risk

Serbest Meslek Geliri

Menkul/Gayrimenkul İradı

Diğer ……………………………………………………………………………………….

20.000-100.000 100.000-500.000 500.000-1.000.000 1.000.000+

Ücret Emekli Aylığı Serbest Meslek Geliri Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)

5.001-10.000 10.001-15.000 15.001-25.000 25.000+

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İmza:
İMZA

İmza:
İMZA

5. MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLERİNİZ

SPK Tebliğleri uyarınca ARACI KURUM’un tarafıma vermiş olduğu "Müşteri Bilgi 
Formu’’nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu, önceki sayfalar 
imzalanmamış dahi olsa da tüm bilgilerin geçerli olduğunu bu bilgilerde herhangi 
bir değişiklik olması halinde tarafınıza yazılı olarak bildireceğimi ve boş bıraktığım 
kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, İntegral Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. (Kısaca Aracı Kurum ) ile   

…………..........cari hesap numaralı, 

Sn…………………………………................…..(Kısaca 

Yatırımcı) arasında aşağıda maddelerde 

belirtilen şartlarda tanzim ve imza edilmiştir. 

Yatırımcı bu sözleşmedeki maddelerle bera-

ber Türev Araçların Alım Satımına Aracılık 

Çerçeve sözleşmesindeki maddeleri peşin-

en kabul ettiğini beyan etmiştir. 

Madde.1 Müşteri, işbu sözleşmeyi imzala-

makla, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 

İnternet Şubesinden işlem yapılabilmesi 

için, aşağıda belirtilen şartlara sahip 

olmalıdır. 

(a) İnternet aracılığı ile işlem yapacaksa,  

 yeterli konfigürasyonda bilgisayar,  

 işletim sistemi, ilgili programlar,   

 modem ve telefon hattı,

(b) Wap aracılığı ile işlem yapacaksa,   

 WAP uyumlu cep telefonu, data   

 hattı açık olan bir GSM hattı,

(c) GPRS aracılığı ile işlem yapacaksa;  

 GPRS uyumlu cep telefonu olması  

 gerektiğini, bunlardan birinin eksik  

 olması durumunda ilgili hizmetlerde  

 aksama olabileceğini kabul ve beyan  

 eder. İleride uzaktan erişim kanalları  

 aracılığı ile verilmeye başlanacak   

 yeni hizmetler de yine bu sözleşme 

 ve ek sözleşme / taahhütnameler  

 hükümlerine tabi olacaktır. 

(d) Kısa mesaj servisi (SMS) işlem yap  

 acaksa; kısa mesaj alıp gönderebilen  

 bir cep telefonu ve GSM hattı,

(e) Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığı ile  

 işlem yapacaksa; tuşlu telefon ile bir  

 telefon hattı,

(f) İnteraktif Televizyon (İTV) aracılığı ile 

işlem yapacaksa; Digitürk hattı, 

Madde.2 Müşteri, İNTEGRAL’in işbu 

sözleşmeye konu işlemlerle ilgili yapacağı 

operasyonel değişiklikleri uzaktan erişim 

kanallarından ve /veya broşür ve ilanlardan 

izleyeceğini, bu değişikliklerin yayınlandığı 

an kendisi için ayrıca bir sözleşme imzalan-

maksızın veya başkaca bir ihbar yapıl-

maksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul 

ve beyan eder. 

Madde.3 Telekomünikasyon ağlarında, 

internette veya uzaktan erişim kanallarının 

kullanıldığı / kullanılacağı diğer iletişim alt 

yapılarında meydana gelebilecek kesintile-

rden veya yetersizliklerden ve / veya 

İNTEGRAL’in bilgisayar sisteminde olabi-

lecek teknik arızalar nedeniyle oluşabilecek 

hizmet aksamalarından ya da Müşteri 

talimatının yanlış ve / veya yetersiz ya da 

değişik veya eksik iletilmiş ya da hiç 

iletilmemiş bulunmasından ötürü işlem 

yapılmaması, eksik ya da hatalı yapılmasın-

dan dolayı İNTEGRAL sorumlu olmayacak-

tır. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

Madde.4 Hesabın münferit kullanımlı ortak 

bir hesap olması halinde, her bir hesap 

sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasar-

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE 
SÖZLEŞMESİNİN AYRILMAZ EKİDİR. ELEKTRONİK ORTAMDA 

EMİR İLETİLMESİ SÖZLEŞMESİ

ruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın 

uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak 

tarafından münferiden kullanılabileceğini 

peşinen kabul ve beyan eder. 

Madde.5 İNTEGRAL, Elektronik sistemleri 

kendisine özel bir şifre ile sunmaktadır. 

İNTAGRAL internet sitesinde yer alan 

günlük yorum ve analizler kamu veya özel 

kurum veya Kuruluşlar tarafından halka 

açıklanmış bilgilere dayanılarak, güvenilir 

olduklarına inanılan kaynaklardan hazırlan-

mıştır. Yatırımcı bu yorumları kullanıp 

kullanmamakta serbest olup; kullanmaktan 

veya uygulamaktan doğan bütün risk ve 

sorumlulukların kendisine ait olduğunu, 

bundan doğabilecek her türlü zarar ve 

ziyandan İNTEGRAL’i sorumlu tutmaya-

cağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde.6 İnternet sitemizde yer alan bilgi, 

yatırımcının şahsi kullanımı için hazırlanmış 

olup; herhangi bir şekilde çoğaltılması, 

dağıtılması, üçüncü şahıslara iletilmesi; 

bunlardan yararlanılarak veya bunları 

değiştirilecek birtakım analiz, beklenti, 

yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile 

ticari kazanç amacının güdülmesi kesinlikle 

sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti 

halinde İNTEGRAL verdiği hizmeti kesebi-

leceği gibi yatırımcı hakkında kanuni takibat 

yapma hakkında sahiptir.

Madde.7 Yatırımcı herhangi bir nedenle 

İnternet sistemini kullanmak istemediğinde; 

İNTEGRAL’i haberdar ederek, şifresini iptal 

ettirecektir. İNTEGRAL herhangi bir neden 

göstermeksizin istediği anda yatırımcıya 

verdiği hizmeti tamamen sone erdirmekte 

serbesttir. Yatırımcı bu durumda doğabi-

lecek zarar ve ziyandan İNTEGRAL’i sorum-

lu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

Madde.8 Yatırımcı, işbu Sözleşme 

gereğince adına açılacak Portföy Hesabın-

daki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün 

izleyip kontrol edeceğini, cari hesap 

numarası ve şifresi ile kendisine ulaşan özel 

mesajların gizli kalması ve üçüncü kişiler 

tarafından kullanılmaması için her türlü 

tedbiri alacağını ve gereken özeni göstere-

ceğini her ne şekilde olursa olsun şifrenin 

üçüncü kişiler tarafından kullanılması 

halinde yapılan işlemlerin kendisi tarafından 

yapılmış sayılacağını, bu konuda              İN-

TEGRAL’in herhangi bir sorumluluğunun 

bulunmadığına kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

Madde.9 Yatırımcı, İnternet şubesi aracılığı 

ile yapacağı işlemlerin, mücbir sebepler ve 

beklenmeyen haller de dahil olmak üzere 

sistemdeki hata, arıza vb. sebepler yüzün-

den kesintiye uğraması, gerektiği gibi ya da 

hiç yapılamaması durumunda İNTEGRAL 

sorumlu olmayacaktır; Yatırımcı talimatının 

akıbetini Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 

gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmekle 

yükümlüdür. İnternet ortamındaki her türlü 

güvenlik riskini bildiğini ve doğabilecek tüm 

zararın kendisine ait olduğunu kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

Madde.10 Yatırımcı internet şifresini kaybet-

tiğini, unuttuğunu veya istek dışı 3. kişilerce 

kullanıldığını yazılı olarak beyan etmesini 

takiben hesaba derhal blokaj koyulacaktır. 

Madde.11 Havale, Menkul kıymet virman 

talimatları, en geç işlem saatlerinin bitimin-

den önce İNTEGRAL’e ulaştırılmalıdır. 

Yatırımcı, İNTEGRAL nezdindeki hesap-

larından; bir başka kurum nezdinde ki 

sadece kendi TL hesaplarına havale ve 

menkul kıymet virmanı yapabilecektir. 

Madde.12 İNTEGRAL her zaman tek taraflı 

olarak İnternet Şubesi aracılığı ile yapılabi-

lecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara 

gerek olmaksızın; Yatırımcının web site-

sinde görebileceği bir alt ve/veya üst limit 

getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye 

yetkilidir. 

Madde.13 Yatırımcının, şifre ile gerçekleşti-

receği tüm işlemleri sistem gereği imzası 

olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği 

talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla 

birlikte bu tür emirlerin ve münderecatının, 

Yatırımcının sadece kendisinin bildiği şifresi 

ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı 

talimat sayılması hususlarında 

anlaşmışlardır. 

Madde.14 İNTEGRAL, gerekli gördüğü her 

durumda işlem yapmadan önce 

Yatırımcıdan teyit isteme hakkını saklı tutar. 

İNTEGRAL, teyit alamadığı için işlem yap-

amaması nedeniyle Yatırımcıya karşı 

sorumlu olmayacaktır. 

Madde.15 İşbu Sözleşme ___/___/_____ 

tarihinde iki suret olarak imza edilmiştir. 

Taraflar arasında oluşacak ihtilaf durumun-

da İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 

Madde.16 Taraflar, 16 (on altı) maddeden 

oluşan işbu Sözleşme’nin tamamını 

okuduklarını, her sayfayı ayrı imza veya 

paraf etmeye gerek olmadığını, önceki 

sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm 

bilgilerin geçerli olduğunu bildiğini, tüm 

Sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında 

geçerli olacağını kabul ve beyan eder. 
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YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, İntegral Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. (Kısaca Aracı Kurum ) ile   

…………..........cari hesap numaralı, 

Sn…………………………………................…..(Kısaca 

Yatırımcı) arasında aşağıda maddelerde 

belirtilen şartlarda tanzim ve imza edilmiştir. 

Yatırımcı bu sözleşmedeki maddelerle bera-

ber Türev Araçların Alım Satımına Aracılık 

Çerçeve sözleşmesindeki maddeleri peşin-

en kabul ettiğini beyan etmiştir. 

Madde.1 Müşteri, işbu sözleşmeyi imzala-

makla, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 

İnternet Şubesinden işlem yapılabilmesi 

için, aşağıda belirtilen şartlara sahip 

olmalıdır. 

(a) İnternet aracılığı ile işlem yapacaksa,  

 yeterli konfigürasyonda bilgisayar,  

 işletim sistemi, ilgili programlar,   

 modem ve telefon hattı,

(b) Wap aracılığı ile işlem yapacaksa,   

 WAP uyumlu cep telefonu, data   

 hattı açık olan bir GSM hattı,

(c) GPRS aracılığı ile işlem yapacaksa;  

 GPRS uyumlu cep telefonu olması  

 gerektiğini, bunlardan birinin eksik  

 olması durumunda ilgili hizmetlerde  

 aksama olabileceğini kabul ve beyan  

 eder. İleride uzaktan erişim kanalları  

 aracılığı ile verilmeye başlanacak   

 yeni hizmetler de yine bu sözleşme 

 ve ek sözleşme / taahhütnameler  

 hükümlerine tabi olacaktır. 

(d) Kısa mesaj servisi (SMS) işlem yap  

 acaksa; kısa mesaj alıp gönderebilen  

 bir cep telefonu ve GSM hattı,

(e) Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığı ile  

 işlem yapacaksa; tuşlu telefon ile bir  

 telefon hattı,

(f) İnteraktif Televizyon (İTV) aracılığı ile 

işlem yapacaksa; Digitürk hattı, 

Madde.2 Müşteri, İNTEGRAL’in işbu 

sözleşmeye konu işlemlerle ilgili yapacağı 

operasyonel değişiklikleri uzaktan erişim 

kanallarından ve /veya broşür ve ilanlardan 

izleyeceğini, bu değişikliklerin yayınlandığı 

an kendisi için ayrıca bir sözleşme imzalan-

maksızın veya başkaca bir ihbar yapıl-

maksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul 

ve beyan eder. 

Madde.3 Telekomünikasyon ağlarında, 

internette veya uzaktan erişim kanallarının 

kullanıldığı / kullanılacağı diğer iletişim alt 

yapılarında meydana gelebilecek kesintile-

rden veya yetersizliklerden ve / veya 

İNTEGRAL’in bilgisayar sisteminde olabi-

lecek teknik arızalar nedeniyle oluşabilecek 

hizmet aksamalarından ya da Müşteri 

talimatının yanlış ve / veya yetersiz ya da 

değişik veya eksik iletilmiş ya da hiç 

iletilmemiş bulunmasından ötürü işlem 

yapılmaması, eksik ya da hatalı yapılmasın-

dan dolayı İNTEGRAL sorumlu olmayacak-

tır. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

Madde.4 Hesabın münferit kullanımlı ortak 

bir hesap olması halinde, her bir hesap 

sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasar-

ruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın 

uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak 

tarafından münferiden kullanılabileceğini 

peşinen kabul ve beyan eder. 

Madde.5 İNTEGRAL, Elektronik sistemleri 

kendisine özel bir şifre ile sunmaktadır. 

İNTAGRAL internet sitesinde yer alan 

günlük yorum ve analizler kamu veya özel 

kurum veya Kuruluşlar tarafından halka 

açıklanmış bilgilere dayanılarak, güvenilir 

olduklarına inanılan kaynaklardan hazırlan-

mıştır. Yatırımcı bu yorumları kullanıp 

kullanmamakta serbest olup; kullanmaktan 

veya uygulamaktan doğan bütün risk ve 

sorumlulukların kendisine ait olduğunu, 

bundan doğabilecek her türlü zarar ve 

ziyandan İNTEGRAL’i sorumlu tutmaya-

cağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde.6 İnternet sitemizde yer alan bilgi, 

yatırımcının şahsi kullanımı için hazırlanmış 

olup; herhangi bir şekilde çoğaltılması, 

dağıtılması, üçüncü şahıslara iletilmesi; 

bunlardan yararlanılarak veya bunları 

değiştirilecek birtakım analiz, beklenti, 

yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile 

ticari kazanç amacının güdülmesi kesinlikle 

sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti 

halinde İNTEGRAL verdiği hizmeti kesebi-

leceği gibi yatırımcı hakkında kanuni takibat 

yapma hakkında sahiptir.

Madde.7 Yatırımcı herhangi bir nedenle 

İnternet sistemini kullanmak istemediğinde; 

İNTEGRAL’i haberdar ederek, şifresini iptal 

ettirecektir. İNTEGRAL herhangi bir neden 

göstermeksizin istediği anda yatırımcıya 

verdiği hizmeti tamamen sone erdirmekte 

serbesttir. Yatırımcı bu durumda doğabi-

lecek zarar ve ziyandan İNTEGRAL’i sorum-

lu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

Madde.8 Yatırımcı, işbu Sözleşme 

gereğince adına açılacak Portföy Hesabın-

daki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün 

izleyip kontrol edeceğini, cari hesap 

numarası ve şifresi ile kendisine ulaşan özel 

mesajların gizli kalması ve üçüncü kişiler 

tarafından kullanılmaması için her türlü 

tedbiri alacağını ve gereken özeni göstere-

ceğini her ne şekilde olursa olsun şifrenin 

üçüncü kişiler tarafından kullanılması 

halinde yapılan işlemlerin kendisi tarafından 

yapılmış sayılacağını, bu konuda              İN-

TEGRAL’in herhangi bir sorumluluğunun 

bulunmadığına kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

Madde.9 Yatırımcı, İnternet şubesi aracılığı 

ile yapacağı işlemlerin, mücbir sebepler ve 

beklenmeyen haller de dahil olmak üzere 

sistemdeki hata, arıza vb. sebepler yüzün-

den kesintiye uğraması, gerektiği gibi ya da 

hiç yapılamaması durumunda İNTEGRAL 

sorumlu olmayacaktır; Yatırımcı talimatının 

akıbetini Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 

gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmekle 

yükümlüdür. İnternet ortamındaki her türlü 

güvenlik riskini bildiğini ve doğabilecek tüm 

zararın kendisine ait olduğunu kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

Madde.10 Yatırımcı internet şifresini kaybet-

tiğini, unuttuğunu veya istek dışı 3. kişilerce 

kullanıldığını yazılı olarak beyan etmesini 

takiben hesaba derhal blokaj koyulacaktır. 

Madde.11 Havale, Menkul kıymet virman 

talimatları, en geç işlem saatlerinin bitimin-

den önce İNTEGRAL’e ulaştırılmalıdır. 

Yatırımcı, İNTEGRAL nezdindeki hesap-

larından; bir başka kurum nezdinde ki 

sadece kendi TL hesaplarına havale ve 

menkul kıymet virmanı yapabilecektir. 

Madde.12 İNTEGRAL her zaman tek taraflı 

olarak İnternet Şubesi aracılığı ile yapılabi-

lecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara 

gerek olmaksızın; Yatırımcının web site-

sinde görebileceği bir alt ve/veya üst limit 

getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye 

yetkilidir. 

Madde.13 Yatırımcının, şifre ile gerçekleşti-

receği tüm işlemleri sistem gereği imzası 

olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği 

talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla 

birlikte bu tür emirlerin ve münderecatının, 

Yatırımcının sadece kendisinin bildiği şifresi 

ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı 

talimat sayılması hususlarında 

anlaşmışlardır. 

Madde.14 İNTEGRAL, gerekli gördüğü her 

durumda işlem yapmadan önce 

Yatırımcıdan teyit isteme hakkını saklı tutar. 

İNTEGRAL, teyit alamadığı için işlem yap-

amaması nedeniyle Yatırımcıya karşı 

sorumlu olmayacaktır. 

Madde.15 İşbu Sözleşme ___/___/_____ 

tarihinde iki suret olarak imza edilmiştir. 

Taraflar arasında oluşacak ihtilaf durumun-

da İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 

Madde.16 Taraflar, 16 (on altı) maddeden 

oluşan işbu Sözleşme’nin tamamını 

okuduklarını, her sayfayı ayrı imza veya 

paraf etmeye gerek olmadığını, önceki 

sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm 

bilgilerin geçerli olduğunu bildiğini, tüm 

Sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında 

geçerli olacağını kabul ve beyan eder. 
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YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, İntegral Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. (Kısaca Aracı Kurum ) ile   

…………..........cari hesap numaralı, 

Sn…………………………………................…..(Kısaca 

Yatırımcı) arasında aşağıda maddelerde 

belirtilen şartlarda tanzim ve imza edilmiştir. 

Yatırımcı bu sözleşmedeki maddelerle bera-

ber Türev Araçların Alım Satımına Aracılık 

Çerçeve sözleşmesindeki maddeleri peşin-

en kabul ettiğini beyan etmiştir. 

Madde.1 Müşteri, işbu sözleşmeyi imzala-

makla, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 

İnternet Şubesinden işlem yapılabilmesi 

için, aşağıda belirtilen şartlara sahip 

olmalıdır. 

(a) İnternet aracılığı ile işlem yapacaksa,  

 yeterli konfigürasyonda bilgisayar,  

 işletim sistemi, ilgili programlar,   

 modem ve telefon hattı,

(b) Wap aracılığı ile işlem yapacaksa,   

 WAP uyumlu cep telefonu, data   

 hattı açık olan bir GSM hattı,

(c) GPRS aracılığı ile işlem yapacaksa;  

 GPRS uyumlu cep telefonu olması  

 gerektiğini, bunlardan birinin eksik  

 olması durumunda ilgili hizmetlerde  

 aksama olabileceğini kabul ve beyan  

 eder. İleride uzaktan erişim kanalları  

 aracılığı ile verilmeye başlanacak   

 yeni hizmetler de yine bu sözleşme 

 ve ek sözleşme / taahhütnameler  

 hükümlerine tabi olacaktır. 

(d) Kısa mesaj servisi (SMS) işlem yap  

 acaksa; kısa mesaj alıp gönderebilen  

 bir cep telefonu ve GSM hattı,

(e) Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığı ile  

 işlem yapacaksa; tuşlu telefon ile bir  

 telefon hattı,

(f) İnteraktif Televizyon (İTV) aracılığı ile 

işlem yapacaksa; Digitürk hattı, 

Madde.2 Müşteri, İNTEGRAL’in işbu 

sözleşmeye konu işlemlerle ilgili yapacağı 

operasyonel değişiklikleri uzaktan erişim 

kanallarından ve /veya broşür ve ilanlardan 

izleyeceğini, bu değişikliklerin yayınlandığı 

an kendisi için ayrıca bir sözleşme imzalan-

maksızın veya başkaca bir ihbar yapıl-

maksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul 

ve beyan eder. 

Madde.3 Telekomünikasyon ağlarında, 

internette veya uzaktan erişim kanallarının 

kullanıldığı / kullanılacağı diğer iletişim alt 

yapılarında meydana gelebilecek kesintile-

rden veya yetersizliklerden ve / veya 

İNTEGRAL’in bilgisayar sisteminde olabi-

lecek teknik arızalar nedeniyle oluşabilecek 

hizmet aksamalarından ya da Müşteri 

talimatının yanlış ve / veya yetersiz ya da 

değişik veya eksik iletilmiş ya da hiç 

iletilmemiş bulunmasından ötürü işlem 

yapılmaması, eksik ya da hatalı yapılmasın-

dan dolayı İNTEGRAL sorumlu olmayacak-

tır. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

Madde.4 Hesabın münferit kullanımlı ortak 

bir hesap olması halinde, her bir hesap 

sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasar-

ruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın 

uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak 

tarafından münferiden kullanılabileceğini 

peşinen kabul ve beyan eder. 

Madde.5 İNTEGRAL, Elektronik sistemleri 

kendisine özel bir şifre ile sunmaktadır. 

İNTAGRAL internet sitesinde yer alan 

günlük yorum ve analizler kamu veya özel 

kurum veya Kuruluşlar tarafından halka 

açıklanmış bilgilere dayanılarak, güvenilir 

olduklarına inanılan kaynaklardan hazırlan-

mıştır. Yatırımcı bu yorumları kullanıp 

kullanmamakta serbest olup; kullanmaktan 

veya uygulamaktan doğan bütün risk ve 

sorumlulukların kendisine ait olduğunu, 

bundan doğabilecek her türlü zarar ve 

ziyandan İNTEGRAL’i sorumlu tutmaya-

cağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde.6 İnternet sitemizde yer alan bilgi, 

yatırımcının şahsi kullanımı için hazırlanmış 

olup; herhangi bir şekilde çoğaltılması, 

dağıtılması, üçüncü şahıslara iletilmesi; 

bunlardan yararlanılarak veya bunları 

değiştirilecek birtakım analiz, beklenti, 

yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile 

ticari kazanç amacının güdülmesi kesinlikle 

sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti 

halinde İNTEGRAL verdiği hizmeti kesebi-

leceği gibi yatırımcı hakkında kanuni takibat 

yapma hakkında sahiptir.

Madde.7 Yatırımcı herhangi bir nedenle 

İnternet sistemini kullanmak istemediğinde; 

İNTEGRAL’i haberdar ederek, şifresini iptal 

ettirecektir. İNTEGRAL herhangi bir neden 

göstermeksizin istediği anda yatırımcıya 

verdiği hizmeti tamamen sone erdirmekte 

serbesttir. Yatırımcı bu durumda doğabi-

lecek zarar ve ziyandan İNTEGRAL’i sorum-

lu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

Madde.8 Yatırımcı, işbu Sözleşme 

gereğince adına açılacak Portföy Hesabın-

daki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün 

izleyip kontrol edeceğini, cari hesap 

numarası ve şifresi ile kendisine ulaşan özel 

mesajların gizli kalması ve üçüncü kişiler 

tarafından kullanılmaması için her türlü 

tedbiri alacağını ve gereken özeni göstere-

ceğini her ne şekilde olursa olsun şifrenin 

üçüncü kişiler tarafından kullanılması 

halinde yapılan işlemlerin kendisi tarafından 

yapılmış sayılacağını, bu konuda              İN-

TEGRAL’in herhangi bir sorumluluğunun 

bulunmadığına kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

Madde.9 Yatırımcı, İnternet şubesi aracılığı 

ile yapacağı işlemlerin, mücbir sebepler ve 

beklenmeyen haller de dahil olmak üzere 

sistemdeki hata, arıza vb. sebepler yüzün-

den kesintiye uğraması, gerektiği gibi ya da 

hiç yapılamaması durumunda İNTEGRAL 

sorumlu olmayacaktır; Yatırımcı talimatının 

akıbetini Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile 

gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmekle 

yükümlüdür. İnternet ortamındaki her türlü 

güvenlik riskini bildiğini ve doğabilecek tüm 

zararın kendisine ait olduğunu kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

Madde.10 Yatırımcı internet şifresini kaybet-

tiğini, unuttuğunu veya istek dışı 3. kişilerce 

kullanıldığını yazılı olarak beyan etmesini 

takiben hesaba derhal blokaj koyulacaktır. 

Madde.11 Havale, Menkul kıymet virman 

talimatları, en geç işlem saatlerinin bitimin-

den önce İNTEGRAL’e ulaştırılmalıdır. 

Yatırımcı, İNTEGRAL nezdindeki hesap-

larından; bir başka kurum nezdinde ki 

sadece kendi TL hesaplarına havale ve 

menkul kıymet virmanı yapabilecektir. 

Madde.12 İNTEGRAL her zaman tek taraflı 

olarak İnternet Şubesi aracılığı ile yapılabi-

lecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara 

gerek olmaksızın; Yatırımcının web site-

sinde görebileceği bir alt ve/veya üst limit 

getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye 

yetkilidir. 

Madde.13 Yatırımcının, şifre ile gerçekleşti-

receği tüm işlemleri sistem gereği imzası 

olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği 

talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla 

birlikte bu tür emirlerin ve münderecatının, 

Yatırımcının sadece kendisinin bildiği şifresi 

ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı 

talimat sayılması hususlarında 

anlaşmışlardır. 

Madde.14 İNTEGRAL, gerekli gördüğü her 

durumda işlem yapmadan önce 

Yatırımcıdan teyit isteme hakkını saklı tutar. 

İNTEGRAL, teyit alamadığı için işlem yap-

amaması nedeniyle Yatırımcıya karşı 

sorumlu olmayacaktır. 

Madde.15 İşbu Sözleşme ___/___/_____ 

tarihinde iki suret olarak imza edilmiştir. 

Taraflar arasında oluşacak ihtilaf durumun-

da İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. 

Madde.16 Taraflar, 16 (on altı) maddeden 

oluşan işbu Sözleşme’nin tamamını 

okuduklarını, her sayfayı ayrı imza veya 

paraf etmeye gerek olmadığını, önceki 

sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm 

bilgilerin geçerli olduğunu bildiğini, tüm 

Sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında 

geçerli olacağını kabul ve beyan eder. 

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

Tarih:  ........... / ........... / ....................

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK AKTARIM (EFT/HAVALE) TAAHHÜTNAMESİ

İNTEGRAL nezdinde bulunan ………………………………. No’lu hesabımdan internet Şubesi, faks ve 
elektronik ortamlar aracılığı ile aşağıda ayrıntılı bilgilerini vermiş olduğum şahsıma ve/veya 
3.kişilere ait banka hesap numaralarına yapacak olduğum Havale ve EFT işlemleri ile ilgili olarak,

• Havale / EFT talimatları tarafımdan İNTEGRAL İnternet Şubesi sistemine girildikten sonra 
İNTEGRAL’in tarafımdan teyit almaksızın talimatımı gerçekleştirmeye yetkili olduğunu; teyit 
almaksızın yapılacak Havale/ EFT işlemlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle INTEGRAL’i her-
hangi bir şekilde sorumlu tutmayacağımı ve başka bir hak iddiasında bulunmayacağımı,

• Faks ve elektronik ortam aracılığıyla iletmiş olduğum talimatımın İNTEGRAL’e ulaştığının 
kontrolünü yapmak zorunda olduğumu ve 3.kişiler adına göndermiş olduğum talimatların 
İNTEGRAL’in şahsımdan telefon aracılığıyla teyit aldıktan sonra gerçekleştireceğini bildiğimi,

• İstediğim anda, yeni bir taahhütname ile banka ve / veya hesap numaraları ilave etmek için 
veya önceden imzaladığım taahhütnamedeki Banka hesap numaralarını iptal etmeleri için 
yazılı bir dilekçe ile İNTEGRAL’e başvurmak gerektiğini ve bu dilekçemin İNTEGRAL tarafın-
dan isleme konulduğunu teyit etmek zorunda olduğumu, söz konusu teyidi almadan yeni 
bir havale ve EFT talimatı vermeyeceğimi,

• Havale / EFT talimatları tarafımdan İNTEGRAL İnternet Şubesi sistemine girildikten sonra, 
nakdin Banka hesaplarına geçip geçmediğine dair tüm kontrollerin ve takibin tarafımdan 
yapılacağını ve İNTEGRAL’in bu konuda hiçbir sorumluluk taşımadığını,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Banka Adı    Şube Adı /Kodu   Hesap No   IBAN NO  

......................... ................. .............................................. ........................    .......................................

......................... ................. .............................................. ........................    .......................................

......................... ................. .............................................. ........................    .......................................

......................... ................. .............................................. ........................    ....................................... 

Not: Kredi kartı numarasına Havale/EFT yapılmamaktadır. 

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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MADDE 1- Hesap Sahipleri’nden her biri 
müteselsil alacaklı sıfatı ile İNTEGRAL 
nezdindeki teselsüllü müşterek kredisiz 
ve/veya kredili hesaplar üzerinde tek başına 
her türlü tasarrufta bulunabilecek, özellikle 
bu hesaplardaki hisse senedi ve/veya diğer 
sermaye piyasası araçlarını ve/veya nakdi 
Hesap Sahipleri’nden her biri tek başına 
kendi imzası ile kısmen veya tamamen 
alabilecek ve bu yetkiye dayanarak hesap 
sahiplerinden herhangi birine yapılacak 
ödeme oranında İNTEGRAL diğer Hesap 
Sahipleri’ne karşı da ibra edilmiş olacaktır.
MADDE 2- Hesap sahiplerinden herhangi 
biri aleyhine üçüncü şahıslarca ilgili makam-
lardan alınmış her türlü tedbir ve haciz 
kararları İNTEGRAL’e usulü dairesince tebliğ 
edildiği takdirde İNTEGRAL hesaptan 
ödeme yapılmasını durdurur ve haciz ve 
tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahip-
leri’nden hiçbirine ödeme yapılmayacaktır.
MADDE 3- Müşterek Hesap Sahipleri’nden 
birinin ölümü halinde hisseler eşit kabul 
edilir ve ölenin hissesi, hakları ve borçları ile 
birlikte mirasçılarına geçer. Bu madde 
hükmü ölüm olayının İNTEGRAL’ce bilin-
mesi halinde uygulanır.
MADDE 4- Hesap Sahipleri’nden birinin 
ölümü halinde diğer Hesap Sahipleri, İNTE-
GRAL’in kendilerine yaptığı ödemelerden 

dolayı vergi dairelerine ve ölenin mirasçıları-
na karşı doğabilecek her türlü sorumlu-
luğun kendilerine ait olduğunu kabul eder- 
ler.
MADDE 5- İNTEGRAL YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş.’nin,müşterilerine,hesapları-
na ilişkin son durumlarını gösterir cari hesap 
ekstreleri, İNTEGRAL YATIRIM MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. tarafından müşterek hesaba 
ilişkin ve yapılacak diğer ihbarların sadece 
müşterek Hesap Sahipleri’nden birinin 
bildirdiği adres,faks,e-mail gibi Iletişim 
araçlarından birine yapılması ile diğer Hesap 
Sahipleri’nin de durumdan haberdar edilmiş 
sayılmasına yeterli sayılacak olup,müşterek 
Hesap Sahipleri kabul ve beyan ederler.
MADDE 6- Hesap Sahi plerinden herbiri 
müşterek hesapta yer alan borçtan da 
sorumludur.
MADDE 7- İşbu sözleşme süresiz olarak 
imzalanmış olup hesabın kapatılması tüm 
hesap sahiplerinin yazılı talep etmeleri 
halinde gerçekleştirilecektir.
MADDE 8- 8 Maddeden oluşan işbu 
Sözleşme ……./…../……… tarihinde tarafların 
karşılıklı mutabakatları tanzim ve imza 
edilmiş olup imza tarihi Itibariyle yürülüğe 
girmiştir.

Bir taraftan İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (kısaca İNTEGRAL) ile diğer taraftan 
adları geçen (kısaca HESAP SAHİPLERİ) bir araya gelerek sermaye piyasasında, İNTEGRAL 
nezdindeki …………………… No’lu hesapta sermaye piyasası araçları ile ilgili işlemler yapmak 
üzere ‘’Yurtiçi Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’’ne ek ve 
bu sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olarak aşağıdaki şartlarla bir Teselsüllü Müşterek Hesap 
açılması kararlaştırılmıştır. (İşbu sözleşmede yer almayan hususlar yukarıda bahsi geçen 
sözleşmelerle ve hukukun genel hükümleri ile düzenlenmiştir).

TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPLAR SÖZLEŞMESİ

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427
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YURTİÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN
ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE 
TEMİNAT TAMAMLAMAYA İLİŞKİN EK

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki vadeli işlemler hesabıma ilişkin olarak  

Teminat Tamamlama Çağrısı olduğunda, Kurumunuzun tarafıma telefon, faks veya elek-

tronik ortamda çağrı yapabileceğini, Kurumunuzun bu çağrıyı göndermesi durumunda 

ayrıca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığımı, hesabıma ilişkin teminat 

tamamlama çağrısı olduğunda saat 10:30’a kadar Kurumunuz Türev Araçlar Bölümü’ne 

teminatımı nasıl tamamlayacağım hususunda bilgi vereceğimi, saat 14:30’a kadar eksik  

teminatımı tamamlamam gerektiğini bildiğimi, aksi durumda kurum yetkilileri tarafından cari 

hesabımdaki nakdin teminat tamamlamak için kullanılabileceği gibi ters işlemle açık 

pozisyonumun bir kısmı ya da tamamının kapatılabileceğini, ayrıca hesabımdaki teminat 

tutarının ters yönde fiyat hareketleri nedeniyle tamamen kaybedilmesi durumunda İntegral 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin açık pozisyonumu ters işlem ile kapatabileceğini, bu işlem-

lerden sonra hesabımda borç bakiyesi oluşması durumunda cari hesabımın borçlandırılabi-

leceğini ve borç tutarını İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. en geç 2 (iki) iş günü içerisinde 

tevdi edeceğimi Kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:

İNTEGRAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad.59 Sok.Spine Tower
K:2 Maslak/İSTANBUL

Maslak V.D.478 051 8427



(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem 
yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi) 5549 
sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlen-
mesi” hakkında Kanun’un 15. maddesine 
göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla 
yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemle-
rde, kendi adına ve fakat başkası hesabına 
hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan 
önce kimin hesabına hareket ettiğini 
yükümlülere yazılı olarak bildirmediği 
takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya 
beş bin güne kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılır.

Bu itibarla, İntegral Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönet-
melik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti 
gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve 
kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve 
olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat 
başkası adına hareket etmeleri halinde, 
işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde 

kimin hesabına hareket ettiklerini İntegral 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yazılı olarak 
beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
nezdinde açtığım ve açacağım her türlü 
hesaplarım nedeniyle kendi adıma ve kendi 
hesabıma / kuruluşumuz adına ve kuruluşu-
muz hesabına hareket ettiğimi, başkası hes-
abına hareket etmediğimi ve kendi adıma / 
kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabı-
na hareket etmem halinde, 5549 sayılı 
Kanun’un 15. maddesine uygun olarak 
kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişi / 
kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi / kişile-
rin kimlik bilgilerini İntegral Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.’ye derhal yazılı olarak bildire-
ceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Hesabıma hareket edilen kişi / kişiler aşağı-
daki gibidir : (Yoksa boş bırakınız veya “X” 
işareti koyunuz.) 
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TC. Kimlik / Vergi No 

Adı Soyadı 

Doğum Yeri ve Tarihi 

Anne Adı

Baba Adı 

Uyruğu

Tarih

Adı ve Soyadı İmza

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:
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Kuruluşunuzun ___________________ hesap numaralı yatırımcısıyım. Vadeli İşlemler ve 

Opsiyon Piyasası nezdindeki hesabımdan gerçekleşen işlemlerim neticesinde ödemek 

zorunda olduğum komisyon, kurtaj ücreti, vergi, sigorta, posta masrafları vb. Giderlerin cari 

hesabımdan tehsil edilmesini, borca yetecek miktarda nakdin cari hesabımda olmaması 

halinde, talimatım beklenmeksizin borç tutarındaki miktarın vadeli işlemler için teminatta 

tutulan fazla nakit bakiyemden alınarak cari hesabıma aktarılmasını ve borcuma mashup 

edilmesini kayıtsız, şartsız gayrikabilirücu beyan ve kabul ederim. 

Nezdinizdeki …………………………………No’lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’na ait aylık hesap ekstrelerini ve işlem teyit formlarını, 

gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden hesap durumu-

mu ve işlemlerimi her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime gönderilmemesini ve 

gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden takip ede-

mediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit formlarının gönderilme-

si gereken süre zarfında Kuruluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imza-

layacağımı, imzalamadığım takdirde cari hesap durumum konusunda mutabık sayılacağımı, 

beyan, kabul ve taahhüt ederim. 
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İmza

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Tarih:  ........... / ........... / ....................

YATIRIMCI ADI SOYADI

İmza:

EL YAZISI İLE BEYAN VE İMZA

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tarih:  ........... / ........... / ....................

ARACI KURUM

İmza,
Kaşe:
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İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir Ulukartal Holding iştirakidir.

www.integralyatirim.com.tr
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